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ПосвЪшава се настоящата книга П отъ Известията 

на Българското Ентом. Д-во на 

ДЪлчо Илчевъ 

Членъ основатель на Бълг. Ентом. Д-во, загиналъ трагично 

въ Арабаконашкия проходъ на 14. |М. 1925 г. 



ДЪЛчО Нлчевъ (0901885 - 1610191) н него- 
ват природонпучни-ентомологична дейность, 

Отъ Д-ръ Иванъ Бурешъ. 

„Ти нЪмаше и не можеше да имашъ вра- 

гове. За тебе ще поронятъ сълзи и най-безсър- 

дечнитЬ... ВЪрвахъ, че и разбойницитЪ не мо- 

гатъ да те мразятъ. Защо падна ти!... Кому 

бЪше нуждна твоята смърть, когато твоя животъ 

бЪ тъй цененъ за науката и за България...“ 

Торосъ (сп. Ловецъ ХХУ, бр. 8, 1925 г.) 

Събуждащата се ранна пролЪть, разпукващата се гора 
изпъстренитЪ съ снъжни прЪспи високи върхове на гордия 
нашъ Балканъ, подканиха на 12 априлъ. 1925 год. Първия 
гражданинъ и природоизпитатель на България, Негово Вели- 
чество Царя Борисъ П да напусне за 2 дена безпокойната 
политическа столица София, за да си отдъхне всредъ краси- 
вата балканска природа, която той познава, както. малцина 
нейни чада я познаватъ. 

Придружиха Го тоя пжть: естественика ДЪлчо Илчевъ и 
вЪрния му ловецъ Петъръ Котевъ. Праздникътъ „Връбница“, 
-- деньтъ на цвЪтята, тЪ прекараха по височинитЪ на леген- 
дарния Мургашъ; откриха тука цБли поляни покрити съ цъв- 
тящи бЪли невинни кокичета, отъ които събраха за Царската 

. Ботаническа Градина и за хербариума при Царския Музей; 
“ Илчевъ събираше и първитЪ вестители на пролЪтьта, люби- 
. митЬ оть него нежни пеперуди... И съ ободрени мисли, съ 
освежени гърди, се връщаха тЬ спокойно на 14 априлъ 1924 

“ година сутриньта обратно за София, дето работа, въ полза на 
.. Отечеството, ги очакваше. 

Но, неочаквано за тЪхъ, неочаквано за всички, напад- 

|. наха ги въ Арабаконашкия проходъ, въ 10 часа сутриньта, 
| всредъ шосето, отъ засада, група разбойници, съ умисъль да 
„ покосятъ живота на Първия Гражданинъ, на Царя на сългария. 



За щастие на нашето Отечество, неговиятъ Върховенъ 
Вождъ -- Царя, остана незасЪгнатъ. Но неговитБ вЪрни съпхт- 
ници: ДЪлчо Илчевъ и Петъръ Котевъ, съ пушка въ ржка, 
паднаха пронизани отъ разбойническитЬ куршуми. Петъръ 
Котевъ нЪма възможность да продума клетва, а Илчевъ можа 

да имъ извика гласно, за да го чуятъ: „изерамнириа -- без- 
отечественици... 

Загинаха тЪ, защо? -- „За да спасятъ Царя, славата на 
България), 

Илчевъ служи 16 години на своя Царь и на ЦарскитЪ. 
Научни Институти, Котевъ -- 18 години. И когато Илчевъ бЪ 
въ разгара на своята научна и обществена дейность, на 40 
годишна възрасть, загина той внезапно, за нещастие на на- 
шето Отечество, на науката и на обществото. 

1) Думи, изказани отъ Д-ръ М. Тиховъ, въ сп. „Ловецъ“ (год. 25 
бр. 8, стр. 4. 1925) огъ името на 30,000 здружени български ловци. 
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Кой бЪ Илчевъ? -- той бЪ добъръ, беденъ синъ на на- 
рода! Кжде се той подготви за научна работа? -- въ Цар- 
скитъ Научни Институти! Кой го издигна въ живота? -- Не- 
гово Величество, неговия благодетель и Царь! 

Не е безъ интересъ, не е безъ полза, да се проследи 
живота на този безупреченъ човЪкъ, който много, но скромно 
работи; доста, но безропотно страда, много даде на своитЪ 
ближни и всичко даде за своята Родина! 

Когато преди 16 години, на 9 януарий 1909 год, живу- 
щитБ въ София ратници въ полето на зараждающата се бъл- 
гарска ентомологична наука, се събраха въ домътъ на профе- 
сора П. Бахметьовъ, за да разменятъ мисли, дали не е вече 
време да основатъ,едно Българско Ентомологично Дружество, 
въ това събрание изпъкваха две лица: отъ едча страна ед- 
рото, обрасло съ гъста бБла брада, пълно лице ча старей- 
шината на събранието професоръ Бахметьевъ и отъ друга, 
блЪдното, слабо лице на най-младия между ентомолозит, сту- 
дента отъ МУ семестръ на Софийския Университетъ, ДЪлчо 
Илчевъ. Професоръ Бахметьевъ, съ компетентность на изве- 
стенъ ентомологъ, съ опитнссть придобита въ множество на- 
учни дружества, чертаеше съ широки и смЪли черти бжда- 
щата дейность на дружеството; а Илчевъ едвамъ стжпилъ 
въ необятното поле на науката, сБдеше тихо и поглъщаше 
това, което се приказваше; неговия живъ погледъ, обаче. из- 
даваше, че той гори отъ желание да се отдаде всецЪло на 
научна работа и специално на ентомологията. 

Никой не предполагаше тогава, че скромниятъ, благъ, 
съ блЪдно лице младежъ, ще стане нЪколко години по-късно, 
не само единъ отъ най-деятелнитЪ членове на Българското 
Природоизпитателно и на Българското Ентомологично Дру- 
жества, но и единъ отъ виднитЪ български ентомолози. 

Синъ на бедни родители, той при упоритъ трудъ можа 
да завърши Софийския Университетъ, само благодарение на 
това, че бЪ приетъ презъ 1907 год. на работа въ основаната 
2 години по-рано Ентомологична Станция на Негово Вели: 
чество Царя. Тука той работеше презъ всичкото си свободно 
отъ занятие въ университета време. Работеше той дЪлникъ и 
праздникъ, денемъ и вечерь; тука той се готвеше за изпити, 
тука той се подготви за научна работа; отъ тука той предпри: 
емаше многобройнитЪ си екскурзии изъ разни крайща на 
България! 



Постжпването му на служба въ Царската Ентомоло- 
гична Станция, постжпването му за членъ на Българското 
Ентомологично Дружество, това бЪха моментитБ, който да- 
доха импулса за всичката му по-нататъшна научна и общест- 
вена дейность. 

Царската Ентомологична Станция бЪ създадена отъ 
Негово Величество Царь Фердинандъ, съ цель да се започне 
едно по-интензивно изучване ентомологичната фауна на Бъл- 
гария и въ сжщото време да се задоволи една належаща 
нужда за нашата земледЪлска страна, имено, да се започне 
изучването и биологията на вреднитЪ насекоми, пакосгници 
на нашето земледЪлие. ЕнтомолозитЪ, които се появиха следъ 
освобождението на България, имаха да се справятъ съ голБми 
спжнки при извършване на своитЪ ентомологични изслед- 
вания. Въ България нЪмаш: по онова време (даже и къмъ 
1890) никакви уредени ентомологични сбирки, по които ен- 
томолозитЪ да могатъ да сравняватъ своитЪ ентомологични 
материали; нъЪмаше научни библиотеки, въ които тЪ да на- 
мЪрятъ нуждната за проучване на събранитЪ материяли спе- 
циална литература: нЪмаше въ страната научни учреждения 
и корпорации, Отъ дето да черпятъ знания и подбуда за своитЪ 
научни изследвания. -- Всички тия условия едвамъ се зараж- 
даха въ свободна България. И първитЪ изследователи енто- 
молози трЪбваше стжпка по стжпка, съ голБбмъ трудъ и мжка 
да утжпкватъ пижтя на зараждающата се отечествена наука. 

Основаната презъ 1905 год. Царска Ентомологична 
Станция), както и основаното Българско Ентомологично 
Дружество”), дойдоха да премахнатъ една часть отъ изтъкна- 
титЬ горе спънки. ЦелитЪ, които още въ самото начапо бЪха 
поставени на Царската Ентомологична Станция, сж въ кратце 
следнитЪ: 

1. Всестранно проучване на България въ ентомологично 
отношение. 

2. Съставяне на обширни ентомологични сбирки по енто- 
мологичната фауна на България. 

3. Проучване биологията на вреднитЪ за земледЪлието, 
лесовъдството, домакинството и пр. насекоми и поставяне 
на борбата противъ тия вредители върху научна основа. 

1) По подробно по тоя въпросъ вижъ статията: Бурешъ, Д-ръ Ив. 
-- История на ентомологичното проучване на България. Трудове на 
Бълг. Земл. Стоп. Институтъ Ме 8, София 1924. 

:) Вижъ: Бурешъ, Д-ръ Ив. - Кратка история на Белеаданоки Ен- 
томологично Дружество. Известия на Бълг. Ент. Друж. Кн. 1. Со- 
фия 1924. 
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4. Съставяне библиотека, съдържаща всичко публику- 
вано (на какъвто и да е езикъ) върху ентомологичната фау- 
на на България. 

5. Способствуване за запознаване чуждия ентомологи- 
чески свЪтъ съ дейностьта на българскитЪ ентомолози и по- 
пуляризиране на ентомологията въобще. 

Въ тоя наученъ институтъ постжпи ДЪлчо Илчевъ на 
10 мартъ 1907 год. 

Ето какъ самъ той описва, въ една своя скромна авто- 
биография, постжпването си въ Царската Ентомологична Стан- 
ция, постжпване, което бЪ отъ сждбоносно значение за по- 
нататъшния неговъ животъ и дейность. Той писа тая автоби- 
ография на 25 декември 1912 год, следъ оздравяването му 
отъ раната, получена въ боеветЬ при Люле Бургасъ на 9 ок- 
томври сжщата година!). 

Илчевъ пише: „ГолЪбмо влечение къмъ природата и ней- 
нитБ тайни имахъ още отъ детинство. Любовьта ми къмъ екс: 
курзиитЪ отъ день на день растеше. Обаче, моята бждаща 
професия на естественикъ азъ си опредЪлихъ като ученикъ 
отъ М класъ на | Софийска Мжжка Гимназия и то подъ вли- 
янието на собственото ми влечение къмъ природнитЬ науки, 
както и подъ влиянието на моя строгъ, но високо уважаванъ 

"отъ мене учитель по естествена история Вл. Дяковичъ“. 

„СрЪдното си образование (реаленъ отдълъ) завършихъ 
презъ месецъ юний 1904 год. Въ последнитЪ две години на 
гимназията бЪ ме обзело особено влечение къмъ изкуството, 
а най-вече къмъ скулптурата“. 

„На 1 октомврий се записахъ за студентъ въ физико- 
математическия факултетъ на Софийския Университетъ -- въ 
отдБла природни науки, Презъ първитЪБ две години на моето 
студентство въ университета, отдадохъ се съ едно силно усър: 
дие за изучване всички клонове на естествознанието“. 

„Въ началото на 1907 година бЪхъ поканенъ отъ моя 
приятель Д-ръ Ив. Бурешъ за неговъ помощникъ въ откри- 
тата преди 2 години и уреждана отъ него Царска Ентомоло- 
гична Станция при Царската Ботанична Градина“. 

„На 10 мартъ 1907 год, бЪхъ представенъ въ лабарато- 
 рията на сжщата Ентомологична станция на Негово Вели- 
„ чество Царь Фердинандъ 1. Неизгладими и сега оставатъ у 
“мене впечатленията, що добихъ отъ тая ми срЪща съ дър- 
„ жавния глава. Силно изненаданъ останахъ отъ обширнитЬ и 
“основни познания на Върховния ни вождъ върху природ- 
о нитЪ науки“. 

1) Тая автобиография е печатана въ сп. „Ловна ПросвЪта“. Год, |, 
Ер. 1. стр. 6--8. Варна 1925. раирана. 

г 
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„Въ тая Царска Ентомологична Станция, благодарение на 
обширнитЪ колекции и богата литература, съ която разпола- 
гаше, имаше добри условия за научна работа. За моето увле- 
чение къмъ ентомологията дължа най-мчого на моя съуче- 
никъ и колега Д-ръ Иванъ Бурешъ, който, съ усърдието си 
къмъ ентомологични изучвания, поощряваше и околнитЬ. По- 
край многото екскурзии, които извършихъ заедно съ Д-ръ 
Ив. Бурешъ изъ разни краища на Царството, азъ самъ пред- 
приехъ множество такива до СрЪдня Гора, Осоговската пла- 
нина, до върха Мусала, РодопитЬ и пр. Въ началото на сеп- 
тември 1909 год. бЪхъ изпратенъ отъ Негово Величество въ 
Мала-Азия, ПринцовитБ острови и на Битинския Олимпъ. 
Презъ края на августъ 1910 год. посетихъ заедно съ Д-ръ 
Бурешъ Далматинския адриатически брЪгъ, отъ Фиуме до 
Дубровникъ и тамъ ловихме екзотичната рЪдка пеперуда 
СПагахез |ази5. Презъ 1911 год. посЪтихъ столицата на Гър- 
ция -- Атина, отъ дето екскурзирахъ до планината Пентели- 
конъ, както и до селата Амарусионъ, Кифисия и града Воло. 
Едновремено съ това извършвахъ и моята преподавателска 
дейность като стажантъ въ 1 Софийска Мжюжка Гимназия и 
като учитель въ МУ! Софийска Прогимназия, дето издържахъ и 
държавния си изпитъ на | февруари 1911 год. На 25 сеп- 
тември постжпихъ въ Школата за запасни подпоручици въ 
с. Княжево. На 25 юний бЪхъ произведенъ въ чинъ офицерски 
кандидатъ и зачисленъ къмъ 8-ий варненски „приморски полкъ. 
Общата мобилизация на войскитЬ на 17 септемврий 1912 год. 
и обявяването на Балканската война -- 5 октомврий, ме завари 
въ казармата. Като взводенъ командиръ въ тая война, участву- 
вахъ въ боеветЪ при Сели-Олу и Кара-Агачъ, Въ това по- 
следното сражение бЪхъ раненъ въ дЪсния кракъ и на 25 
декемврий 1912 написахъ тия редове“. 

Три години по късно Илчевъ дописва своята автобио- 
графия по следния начинъ: „Презъ мирния двугодишенъ пе- 
риодъ отъ септемврий 1913 до септемврий 1915 год., за да 
остана да работя въ тъй привЪтната Ентомологична Стан- 
ция, съгласихъ се да учителствувамъ даже и съ прогимна- 
зиална зиплата въ |М Софийска Мжжка Прогимназия. Отъ 
23--27 юний 1914 год. участвувахъ въ научната експедиция 
предприета отъ Негово Величество Царь Фердинандъ въ Пи- 
ринъ планина. Презъ юлий сжщата година екскурзирахъ изъ 
новитЪ земи: Софлу, Деде-Агачъ, Макри, Марония, Скеча. Въ 
началото на априлъ 1915 год. участвувахъ въ научната ек- 
спедиция изъ ББломорска Тракия, предприета отъ Негово 
Царско Височество Князъ Кирилъ.“ 

„Сега, всредъ всеобщия пожарь що тормози Европа отъ 

УЧА 
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една година насамъ, и България ще трЪбва съ оржжие въ ржка 
да настои за осжществяване на националното си обединение. 
Утре, 17 септемврий 1915 год., като взводенъ командиръ на 
осма рота отъ 41 полкъ, потеглямъ за западната ни граница. 
Снами Богъ!“ 

И Богъ бЪ съ него и презъ тая страшна свЪтовна война! 
И презъ нея той бЪ раненъ въ ржката, но бързо оздраве. 
Дохаждайки въ София въ отпускъ или командировка, той ви- 
наги донасяше за Ентомологичната Станция и интересни ен- 
томологични материали. Проучването фауната на новитЪ 
покрайнини на Македония бЪ за него утЪха посредъ тегли- 
лата на войната. Никога презъ това време той не се оплак- 
ваше отъ незгодитБ и имаше въЪра въ доброто бждеще на 
България, 

Неговото спокойствие, любезность и разговорливость му 
спечелиха благоволението на Негово Величество Царь Фер- 
динандъ и той бЪ прикомандированъ къмъ воената му свита, 
за да придружава Него и ТГЪхни Царски Височества, НеговитБ 
Синове изъ бойнитЪ полета. И голбми надежди се гнЪздеха 
тогава въ неговата добра душа! 

Но завършиха нещастно за България продъпжителнитЪ 
войни! Не остана време и за почивка! Настанаха лошитЪ по- 
следствия отъ тЪхъ и абдикацията на Царь Фердинандъ! Имаше 
моменти на разколебание за сждбата на Царската Ентомоло- 
гична Станция. Но сждбата и тоя пжть бЪ милостива и по- 
могна на България да се съвземе отъ своитЪ тежки рани. 
Младиятъ Царь на > България, Негово > Величество Бо- 
рисъ Ш, още презъ първитЬ години на Неговото царуване, 
положи голБми грижи за доразвиването на тоя бележитъ 
културенъ памЪтникъ, който носи название Царски Научни 
Институти. Съ особенни грижи бЪ облагодЪтелствувана и Цар- 
ската Ентомологична Станция. Негово Величество отреди за 
нея едно специалчо двуетажно здание, за да може по-успъшно 
да развие своята дейность въ услуга на земледЪлското и 
народно стопанства. ДЪлчо Илчевъ бЪ назначенъ на | ноем- 
врий 1918 год, за прямъ началникъ на Ентомологичната 
Станция на мЪстото на Д-ръ Иванъ Бурешъ, който бЪ наз- 
наченъ за директоръ на всичкитЬ Царски Научни Институти. 
Илчевъ се зае съ голБмо усърдие за ремонтиране на новото 
здание. Той получи тамъ и квартира за живение, което му 
даде възможность всецВло да се предаде на работата си. Но 
не бЪха малко и спжнкит Е, които се изпречваха при финан- 
совата криза, която бЪ обхванала тогава цЪлия нашъ животъ. 
Ето какво самъ Илчевъ пише въ увода на „Дневника“ за из- 
вършеното въ Царската Ентомологична Станция въ началото 
на 1920 година: -- „Новата 1920 год. завари страната при едно 
много тежко финансово положение, баснословна скжпотия, 
остра жилищна криза и като вънецъ надъ всичко и стачка 
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на железничаритЪ и телеграфо-пощенскитЬ служащи, която 
държи вече цЪла седмица въ застой стопанствения и иконо- 
мически животъ въ царството. При такава перспектива изгле- 
дитЪ за единъ що годе продуктивенъ наученъ трудъ сж много 
малки. Надежда обаче не трЪбва никога да се губи, тъй като 
въ страданията единъ младъ народъ като българския ще за- 
кали най здраво политическата и държавна своя неопитность 
и ще тръгне по правия пжть на мирното културно развитие. 
НЪма по-добро училище презъ живота на една отдЪлна лич- 
ность или цЪлъ народъ, отъ страданията и борбитЪ. Съ та- 
кава надежда и Царската Ентомологична Станция очаква 
събитията презъ предстоящата 1920 год., презъ което време 
тя ще може съ успъхъ да продължи своята скромна научна 
дейность, като даде и тя своя дБлъ въ бждащия народно- 
стопанственъ и културенъ подемъ на страната. (писано 
на 3. 1. 1920)“. 

И надеждитЪ на Илчева не останаха неизпълнени. Годи- 
нитъЬ 1921 до 1924 бЪха продуктивни за Ентомологичната 
Станция. Тя се снабди съ постояненъ бюджетъ отъ 150,000 
лева годишно, а и персонала й се увеличи благодарение на 
това, че Министерството на Народната ПросвЪта разреши въ 
благоприятна смисъль въпроса за командироване на гимна- 
зиални учители-естественици на работа въ ЦарскитЬ Научни 
Институти. Презъ 1924 година се обмислюваше вече и въп- 
роса за откриване голЪмата зала съ сбирки за редовни по- 
сещения отъ широката публика. Но Илчевъ не доживЪ тоя 
въжделенъ за него день! Ненадейната негова трагична смърть 
постигнала го при защита на своя Благодетель и Царь, на 14 
априлъ 1925 год. въ Араба-Конакъ, тури край на неговата 
дейность въ служба на Родината. Неговия животъ бЪ послед- 
ното, което той даде на своя Царь и на своя народъ. 

И уви! ВмЪсто на 15 и на 16 априлъ 1925 год. музей- 
ната зала на Ентомологическата Станция да бжде отворена 
за посещения на любознателни да видятъ природнитЪ кра- 
соти на родната земя, тя бЪ отворена, за да приеме “посеще- 
нията на многобройнитЪ почитатели, приятели и познати на 
покойника вече Илчевъ, тЪлото на когото бЪ сложено между 
любимитЪ негови сбирки... 

Ако два куршума не бЪха покосили мигновено неговиятъ 
животъ, ако му бЪ дадена възможность, макаръ и смъртно 
раненъ, да проговори поне 2 думи, той щеше да запита: 
„живъ ли е Царя“ и при получаване на утвърдителенъ отго- 
воръ, съ свойствената нему благостъ щЪше да добави: „за- 
ведете ме въ Ентомологичната Станция“. И тамъ го заве- 
дохъ азъ, но вече безжизненъ трупъ... Гледаха го тамъ нЪмо 
отъ всички страни най нежнитЪ красиви създания на българ- 
ската природа, неговитБ любими пеперуди и цвЪтя. БлЪсъка 
на горящитЬ свЪщи се отразяваше въ тЪхнитЬ. разкощно 



: 

11 

оцвЪтени криле. А неговото обърнато къмъ тЪхъ лице бЪ 
озарено съ оная блага усмивка, която и въ трудни за него 
времена го придружаваше, и която на всички негови близки 
б6Ъ така добре позната, като изразяваща неговия благъ съ- 
чувственъ къмъ всЪкиго характеръ. Въ ржката си държеше 
ентомологичната мрежа, изъ дрехата му се показваха стък- 
лени епруветки, съ които го завари смъртьта. Неговото име 
„ДЪлчо“ бЪ наредено отъ бубулечици гробари. На входа въ 
Ентомологичната Станция, вмъсто > обява кога сбиркитБ сж 
открити за публиката, се лепЪъха множество некролози, между 
които лично мЪсто заемаха тоя на Ентомологичното и на 
Природоизпитателното Дружества. 

Черната земя го прие на черния день 16 априлъ 1925 год., 
„два часа следъ ужасния атентатъ въ черквата Света НедЪля! 
Той спаси живота и на много отъ тия, които дойдоха въ Ен- 
томологичната (Станция да му отдадатъ последнята си по- 
чить! Прибра го майката земя, прибра го родната земя, за 
която той даде всичко свое, даде го безъ користь, безъ ро- 
потъ, безъ облаги! Остави той неутешими жена съ 3 деца... 
остави ни и неговата добра памЪбть и плодоветБ на неговата 
рано прекжсната народополезна дейность... 

ЖалЪха за Илчева всички. Некролози за него изда- 
доха: Българското Ентомологично Дружество, Българското 
Природоизпитателно дружество, Свитата, чиновницитБ и слу- 
жащитЪ на Негово Величество Царя; Персонала при ЦарскитЪ 
Научни Институти; Ловната Организация; Министерството на 
ЗемледЪлието; Панагюрското Благотворително Дружество; 
Българския Наученъ ЗемледЪлско-Стопански Институтъ; Дру- 
гаритБ му офацери отъ бившия 41 полкъ; |М М. Прогимназия. 

Портререта му съ биографски данни бЪ напечатанъ въ 
списанията: Естествознание и География, Природа, Български 
Ловецъ, Ловна ПросвЪта, ЗемледЕлие, Българско Овощарство. 

„ Красиви надгробни слова каза за него и неговата дейность 

ъ 

отъ името на Ентомологичното > Дружество естественика 
Пенчо ДрЪнски. 

Тука въ Известията на Българското Ентомологично 
Дружество му е мЪстото да разгледаме малко по-подробно 
специално неговата ентомологична дейность. 

Илчевъ започна своята научна дейность въ годинитЪ на 
най-силния подемъ на българската наука отъ преди войнит+. 
Годинить 1907 до 1911 бЪха едни отъ най-тихитЬ въ полити- 
ческо отношение и затова и най-благоприятнитЬ за развитието 

я на ентомологията, за която наука по-рано почти не се гово- 



12 

реше у насъ. Попадналъ въ ЦарскитЬ Научни Институти и въ 
Българското Ентомологично Дружество, той бБ обладанъ отъ 
оня любознателенъ жаръ, който обхващаше всЪки, природо- 
изпитатель, който се приближаваше до тия институти и кор- 
порации. 

Въ Ентомологичната Станция бЪха представени по оно- 
ва време най-добре сбиркитЪ отъ пеперуди, аи повечето отъ 
българскитБ ентомолози се занимаваха съ изучване пеперуд- 
ната фауна на България. Затова и Илчевъ се втурна най- 
напредъ въ тая область на ентомологията. 

Роденъ въ историческото градче Панагюрище, скжтано 
въ гористата СрЪдня-Гора, той си зададе за първа цель: про- 
учването пеперудната фауна на тая планина. Четири години 
(1908 до 1911), презъ разни сезони, той бродеше изъ поля- 
нитЬ, усоитЬ и дивнитЬ гори на тая планина. Покачи се на 
всичкитБ й високи върхове, имената на които: „Братия““ 

„Богданъ“, „Букая“, „Еледжикъ“ той винаги произнасяше съ 
особенъ апломбъ и възхищение. И презъ прол Ътьта 1912 год. той 
представи въ Българската Академия на НаукитЪ първия си нау- 
ченъ фаунистиченъ трудъ „СрЪдня-Гора и нейната пеперуд: 
на фауна“. Професоръ Бахметьевъ докладва тоя трудъ въ Ака- 
демията на наукитЪ на 7.У 1912 год. Това е единъ цененъ 
фаунистиченъ трудъ, изработенъ съ добъръ наученъ методъ 
и съставенъ по добъръ планъ. Тоя трудъ може да послужи 
и днесъ за образецъ на всБки ентомологъ, който си е задалъ 
за задача да изучи фауната на една планина или область. 
Въ него Илчевъ се старае да даде една обща картина на 
СрЪдня-Гора и на нейната фауна. Въ общата часть на ста- 
тията той се спира върху историята на проучването на пла- 
нината отъ други природоизпитатели: отъ географи (Ами 
Буе, Иречекъ), отъ геолози (Хохщетеръ, Златарски), отъ пе- 
трографи (Г. Бончевъ), отъ ботаници (Веленовски, Георгиевъ, 
Тошевъ, Урумовъ), отъ зоолози (НедЪлковъ, Йоакимовъ, 
Шишковъ); посочва и литературата, която тия видни автори 
сж създали за СрЪдна-Гора. Следъ това той самъ дава една 
обща картина за географията на планината възъ основа на 
своитБ екскурзии, като споменава и по-важнитЪ видове пепе- 
руди, които е намБрилъ. Впуска се следъ това по-подробно 
върху произхождението и състава на пеперудната фауна, като 
съ свойствената нему скромность и добросъвестность казва: 
„Събраниятъ отъ мене материалъ не издава едно голЪмо 
разнообразие за пеперудната фауна на СрЪдна-Гора. Това се 
дължи отъ една страна на не гол ъмото разнообразие на фло- 
рата й; а отъ друга, на малката и височина, която за най- 
високия и отдЪлъ достига едвамъ 1950 м.“ На края не за- 
бравя да благодари и на всички, които сж му. спомогнали за 
съставяне на тоя му пръвъ наученъ трудъ. Въ втората сис- 
тематична часть на статията той изрежда 209 видове пепе- 
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руди, като за всЪка дава находище, време кога се срЪща и 
нЪкои биологични дани. Кратко резюме на френски езикъ 
завършва труда. Илчевъ ценеше високо тая първа своя пу- 
бликация, оцениха я и българскитЪ ентомолози. 

Следъ като Илчевъ привърши изследването фауната на 
СрЪдна-Гора, възложено му бЪ отъ Ентомологичната Стан- 
ция изучването пеперудната фауна на РодопитЬ. Това бЪ не 
безъ значение да се извърши, за да се установи разпростра: 
нението къмъ изтокъ на нЪкои отъ най-характернитЪ за на- 
шата фауна пеперуди, констатирани по-рано на Рила плани- 
на. Презъ лЪтото 1909 год. Илчевъ предприе първава си по- 
дълга екскурзия изъ планината, именно по долината на р. 
Чая, отъ Станимака чакъ до върха Кара-Манджа (1800 м. ви- 
сокъ), а презъ 1914 год. той прорЪза планината по сжщия 
пжть отъ Ксанти чакъ до Пловдивъ. Още презъ 1915 год. 
той публикува първото си съобщение за тия изследвания въ 
статията: „Приносъ къмъ пеперудната фауна на РодопитЪ“. 
Поради войнитЬ изучването на РодопитЪ бЪ изоставено за 
известно време, още повече че се откри за Ентомологич- 
ната Станция ново интересно поле за проучване, имено „но- 
вит земи“ Тракия и Македония, за които въ фаунистично 
отношение почти нищо не се знаеше. Едвамъ следъ войнитЪ 
въ 1924 год. Илчевъ повдигна наново въпроса за изучването 
на РоцопитЬ, като се пресече планината отъ северъ къмъ 
югъ на 6 мЪста. Първата проектирана отъ него експедиция бЪ 
организирана отъ Царскить Научни Институти презъ юний 
1924 год. Тя проучи долината на малко познатата Кричимска 
рЪка отъ с. Кричимъ чакъ до Дйовленъ, с. Триградъ, гръц- 
ката граница, върха Карлъкъ и на връщане презъ Чепела- 
ре, Пловдивъ за София. Събрани бЪха доста богати з300Л0- 
гически материали, но Илчевъ не доживЪ да ги види всички 
даже и препарирани. Единъ по обемистъ трудъ, съставенъ 
отъ него и Д-ръ Бурешъ, тръЪбваше да паде една пълна кар- 
тина за пеперудната фауна на тая планина и то както на съЪ- 
вернитЪ, така и на южнитЪ й склонове, сега спадащи въ гръц- 
ка територия. 

Казахме че презъ време на войнитЬ Илчевъ събираше 
редовно, покрай воената си служба, и ентомологични мате- 
риали изъ Тракия и Македония, а презъ мирнитЬ 1914 и 
1915 години той предприе и множество специални екскурзии 
изъ тия земи. МатериалитЪ, събрани при тия екскурзии, бЪха 
публикувани отъ него иД-ръ Бурешъ въ три „Приноси по пепе- 
рудната фауна на Тракия и Македония“ (| и 1 презъ 1914 г., 
Ш презъ 1921 г.). Тия три приноса дадоха множество ценни 
данни върху фауната на Тракия, за която область въ енто- 
мологично отношение много малко се знаеше. 

Презъ време на войнитЪ Илчевъ особено интензивно 
изучваше Кресненското дефиле на р. Струма, отъ Горна-Джу- 
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мая чакъ до Левуново. Въ периода отъ 1916 до 1918 год. 
той посети това дефиле 6 пмти и винаги съ голБбмо увлече- 
ние се катереше по стръмнитЪ негови скалисти стени. Резул- 
татитЪ отъ тия изследвания Илчевъ изложи въ 2 съ географ- 
ско съдържание статии имено: „Кресненския проломъ“ (спис. 
Развитие. год. 1, 1918) и „Струма и Кресненското дефиле“ 
(спис. Природа, год. ХХП, 1922) иедна научна статия „При- 
носъ къмъ пеперудната фауна на Креснеското Дефиле“, печа- 
тана въ списанието на Българската Академия на Наукит, 
кн. ХХШ, 1921 год. 

Следъ привършването на войнитЬ, следъ започване на 
нова интензивна дейность» въ ЦарскитЬ Научни Институти и 
Ентомологична Станция, погледа на работящитЪ въ тия ин- 
ститути лица бЪ обърнатъ къмъ останалата въ наша територия 
и слабо позната въ природоучно отношение Странджда планина, 
простираща се край брЪга на Черно море отъ Бургазъ на 
югъ. Благодарение на отпустнатитЪ лично отъ Негово Вели- 
чество Царь Борисъ | суми за изследване на тая планина, 
бЪха предприети въ продължение на 4 години (1920--1923) 
всЪка година по една по-дълга екскурзия изъ девственитЪ 
джбови и букови нейни гори, дето се очакваше да се 
намБрятъ нови за нашата флора и фауна видове. Въ тия ек- 
спедиции взеха участие множество естественици, именно: 300- 
лозитБ Д. Илчевъ, Д-ръ Бурешъ, П. Петковъ, Н. Радевъ: 
препараторитЪ: В. Юлиусъ и К. Ивановъ; ботаницитЕ: Н. Сто- 
яновъ, Б. Стефановъ, Б. Ахтаровъ, Г. Георгиевъ и Д. Иорда- 
новъ. Негово Величестао Царь Борисъ 1! сжщо така посети 
на нЪколко пжти планината, а особено крайбрЪжнитЪ части 
и се натжкна тука на нови неочаквани за тоя край растения. 

РезултатитЬ отъ тия екскурзии, ржководството на които 
бЪ възложено пакъ на Илчева, бЪха много добри. ЦарскитЪ 
Научни Институти се обогатиха съ множество нови прецста- 
вители отъ фауната и флората на България, а научната лите- 
ратура се снабди съ нЪколко цЪнни статии и студии, като напр. 
тая на Илчевъ: „Приносъ къмъ пеперупната фауна на бъл- 
гарска Странджа-Планина“ (1924 г) и тая на Стефановъ „Гор: 
скитъ формации на северна Странджа“ (Год. Соф. Ун., кн, 
ХХ, 1924 г.). Освенъ това Илчевъ даде и географски описа: 
ния на тоя малко познатъ български край въ 2 статии, озагла- 
вени „Странджа Планина“ и печатани въ Естествознание и 
География и въ сп. Български Туристъ (1924). 

Другъ единъ по дребенъ фаунистиченъ трудъ, писанъ 
отъ Илчева е „Припосъ къмъ пеперудната фауна на Айтос- 
ката околность“ (1924) МатеризлитЬ за тоя приносъ бЪха 
събрани отъ Илчева и неговия братъ Пенчо Илчевъ, които въ 
периода отъ 1914 до 1916 год. б6Ъ началникъ на гара Айтосъ. 
Приноса съдържа 85 видове пеперуди, главно нощни, между 
които и нЪколко нови за фауната на България. | 
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ВсичкитЪ тия фаунистични трудове и изследвания имаха 
за цель постигането на означенитЬ въ пунктове | и |! задачи 
на Царската Ентомологична Станция, имено проучване на- 
секомната фауна на България и съставяне сбирки по тая фауна. 

Въ последно време Илчевъ обърна особено внимание и 
върху постигането третата отъ задачитЬ на Ентомологич- 
ната Станция, имено „проучването живота на вреднитЬ за зе- 
мледЪлието, лесовждството и пр. насекоми и поставянето бор- 
бата противъ тия вредители върху научна основа“. Такава на- 
сока на ентомологията БЪ дацена следъ войнитЬ навсЪкжде 
въ Европа, понеже се почувствува осезателно нуждата да се 
използуватъ по интензивно културнитБ растения. 

- Още презъ 1916 год. Илчевъ започна проучването био 
логията на една чудновата, едра, красива пеперуда, среша- 
нето на която въ България и въ Средня Европа бЪ една за- 
гатка. Това бЪ тропическия видъ олеандрова вечерница 
(ПарНп!в пеги |.), която по нЪкога се появява въ изобилие 
по градинскитЪ олеанпрови храсти на парковетБ Варна и Ев- 
ксиноградъ, а презъ. нЪкои години съвършено липсва тамъ. 
Между европейскитБ ентомолози имаше две мнения за оте- 
чеството на тая красива пеперуда: ецни предполагаха, че пе- 
перудата иде въ Европа, чакъ отъ Африка, подобно на пре- 
лЪтнитЪ птици; а други твърдЪха, че тя е постояненъ видъ 
въ СрЪдня Европа, дБто се развива презъ годината даже и 

о въ две поколения. Негово Величество Царь Фердинандъ се 
интересуваше особено силно отъ биологията на тоя видъ и 
възложи на Ентомологичната Станция да разгадае въпроса. 
Илчевъ се зае старателно съ тая тема и благодарание на 
точнитБ си наблюдения, правени както на открито, така и въ 
оранжериитЪ на Царската Ботаническа Градина, той можа да 
проследи пълното развитие на пеперудата, въ множество 
екземпляри, отъ яйце до възрастна пеперуда и да установи, че 
действително Пар!п!5 пег |. нЪма право на постоянно мЪ- 
стожителство въ България (и въ Срецня Европа), а е пре- 
лЪтна пеперуда и иде всЪка година наново отъ югъ. Въ тая 
своя студия Илчевъ дава цЪнни сведения не само за биоло- 
гията на тоя видъ, но и данни, важни изобщо за познаване 
биологията на пеперудитЬ. Въ нея подробно сж описани от- 
дЪлнитБ метаморфни фази на вида, числото на яйцата, които 
женската снася, начина на снасянето, развитието на гжсени- 
цата и нейното анално рогче, сжбличането на кожата и явле- 
нието „миропомазване“ на гжсеницата преди да се превърне 
тя въ какавида, изработване на пашкулното гнЪздо, затвър- 
дяването хитина на меката, първоначално прозрачна кака- 
вида, влиянието на студътъ върху гжсеницитЪ и какавидитЪ, 
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различаване на мжжката отъ женска какавида, невъзможно- 
стъьта на гжсеницитЪ отъ второто поколение на тоя видъ да 
завършатъ своето развитие при нашитЪ климатически усло- 
вия и най-после заключението, че Олеандровата вечерница е 
прелЪътна пеперуда и прелита отъ по-южнитЪ мЪста къмъ се- 
веръ, подобно на прелЪтнитЪ птици. Тая студия е най-цЪн- 
ния трудъ, съставенъ отъ Илчева и тя иде да разреши окон- 
чателно спорната загадка за прелЪтяването на нЪкои вечерници. 

По-голбмо влечение обаче Илчевъ прояви къмъ изучва- 
ния, които иматъ практическо значение. Дадената следъ 
войнитЪ навсЪкжде въ Европа практическа насока на енто- 
мологията облада и него. Инсектариума на Ентомологич- 
ната Станция не се пълнеше, както по-рано, съ рЪдки на- 
шенски и екзотечни живи видове насекоми, а съ най обикно- 
венитЪ пакостници и вредители на земледЪлскитЪ културни 
растения, съ цЪль: като се проучи тЪхния животъ, да се по- 
сочи на мЪркитБ, които ще трЪбва да се взематъ за пости- 
гане успъшна борба противъ тия пакостници. По покана на 
Министерството на ЗемледЪлието и ДържавнитЪ Имоти, той 
се залови съ изучаването на много пакостното презъ 1923 г. 
за нивитъ и овощнитБ градини насекомо „Мъхнатия бръм- 
баръ“ (Тгорто!ба На Рода). За него той напечати въ пе- 
риодическия Бюлетинъ на Министерството (1923 г.) една добре 
стъкмена статия: „Мжхнатия бръмбаръ по цвЪътоветЬ на овощ- 
нитЪ дървета и житнитЪ растения“, която, като отдЪлна бро- 
шурка, бЪ отпечатана въ хиляди екземпляра и разпратена 
навсъкжде изъ България. Сжщо така, по поржка на Мини- 
стерството на ЗемледЪлието, Илчевъ се занима съ проучва- 
нето на единъ другъ много сериозенъ неприятель, имено „Си- 
виятъ червей“ (гжсеници на пеперудата А. ис). „ГолЪмото 
число, въ което се появи тоя пакостникъ, пише Илчевъ, и 
значителнитЪ повреди, които той причини съ изгризването на 
току що подкаралитЪ лозови пжпки и филизи, стрЪсна не само 
стопанитБ лозари въ голбмитЬ наши лозарски центрове, но и 
съответнитБ агрономства и земледЪлски катедри. Съ телег- 
рами до Министерството на ЗемледБлието и ДържавнитЪ 
Имоти и до ЗемледЪлския изпитателенъ институтъ въ София 
се искаше бърза помощь срещу тоя неприятель, като се по- 
сочатъ нЪкои изпитани средства за борба съ него“. Илчевъ 
посочи начинъ и средства за борба съ тоя неприятель 
въ сполучливо съставената статия „Сивия червей като неприя- 
тель по лозята“ (1923), която сжщо така бЪ отпечатана като 
отдБлна брошурка и разпратена на лозаритЪ. Понеже запит- 
ванията за ничинитЬ на борба съ тоя опасенъ вредитель бЪха 
изобилни, затова Илчевъ написа за него нЪколко популярни 
статии, пом стени въ списанията: „ЗемледЪлие“ (1923 г. бр. 
1), „Вестникъ на кооперативнитБ дружества въ Сухиндолъ“ 
(Год. 1, бр. 9), „ЗемледЪлски уроци“ (Год. 1, кн. 5), вестникъ 
„Стожеръ“ (Год. 1, бр. 14) и др. 
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Подобни съ практическо значение статийки той написа 
и за „Лозовия молецъ“ (Ро/ус!гоз15 Богапа) като опасенъ 
неприятель по гроздето“ (сп. ЗемледБлие 1920 г.); за „Ца- 
ревичния молецъ (буюпода) и неговата вредителность“ 
(Естествознание и География 1924), и за Бръмбара стригачъ 
(Гетиз > серПа!о#е5) по лозята“, напечатана следъ неговата 
смърть въ сп. Земледълие 1925. А 20 други популярни ста- 
тии, печатани въ почти всички нащи списания, който 
засъгатъ естествознанието и земледБлието, имаха за цель 
да пръснатъ между народа познания върху вреднитЬ на 
земледЪлски културни растения насекоми, не познаването 
на които донася милиарди лева загуба на държавата всЪка 
година. Списъка на тия статии се намира въ края на настоя- 
щето описание. ТЪ се отнасятъ: за листнитЪ въшки като не: 

приятали на царевицата; за полскитЬ щурци, пакостници въ 
домакинството; за „злата муха“, бичъ за добитъка; за „хлЪ: 
баркитЪ“, досадни въ кухнитЪ; за „поповото прасе“, пакост- 
никъ на бостанитЬ; за „граховия бръмбаръ“ и „царевичния 
молецъ“ пакостници въ хамбаритЪ; за „насекоми, които про- 
гризватъ метали“ и пр. ипр. А цЪлъ редъ други статии иматъ 
за задача да посочатъ „Значението на ентомологията“ (Есте- 
ствознание и Геогр. 1920) и какво сж направили въ други 
страни за организиране борбата съ вреднитЬ насЪкоми (Аме- 
риканцитБ и борбата съ вреднитЪ насекоми 1925), за полез- 
нитБ насъкоми и пр. Като популяризаторъ на природнитЪ 
науки, Илчевъ си спечели широка известность и чрезъ нея 
той даде на своя народъ оня данъкъ, който си бЪ наложилъ 
съ избирането на своята първоначална професия на учитель. 

И въ друга една область покойния си създаде заслуги, 
които не трЪбва да се подценяватъ, особено въ днешно 
време, когато всЪки пести своя трудъ и гледа да го използу- 
ва само за свои облаги. Това сж заслугитЬ му като деяте- 
ленъ членъ на ентомологичното, природоизпитателното и 
ловното дружества. Той бЪ 5 години нарецдъ секретарь на 
Българското Природоизпитателно Дружество, бЪ членъ въ 
настоятелството на Българското Ентомологично Дружество 
отъ основаванието му, до последния си часъ. Той свикваше 
членоветЬ на заседания и събрания, той се грижеше за суб- 
сидиитЪ, които Министерствата на просвЪтата и земледБлието 
отпускаха за тия дружества; той даваше въ списанията и 
вестницитБ съобщения за дейностьта имъ, той влизаше въ 
редакционния комитетъ на списанията „Трудове на Бълг. 
Прир. Дружество“, той се грижеше за дружественитЪ имоти 
и изобщо всичката тая работа, която се отбЪгваше отъ други, 
понеже бЪ свързана съ губение на време, безъ да дава 06- 
лаги, Илчевъ я изпълняваше самоволно, безъ утекчение, безъ 
да чака похвали и винаги съ успъхъ.“ У него чувството за 
обществена дейность бЪ силно развито. Неговата дългогодиш: 

2 

Дете. 



18 

на дейность въ тия дружества ще остави дълбоки следи. 
Съ голБмо увлечение Илчевъ поде и идеята „За защита 

на родната природа“, -- Той силно любеше отечествената 
земя, нейнитЪ поля, гори, планини и всичко, което ги краси. 
И по тоя въпросъ той писа нЪколко статии. БЪ членъ и на 
нЪколко комитети и комисии за пропагандиране на тая идея, 
която все още така мжччо хваща коренъ у насъ, макаръ че 
често се говори за нея. Многото тръне, които му се изпре- 
чиха и въ това поле не го отчайваха и 2 дена преди смъртьта 
си почна да пише, по случай праздника на залесяването, ста- 
тия „Пазете горитЪ“, но сждбата не му даде възможность да 
я довърши. | 

Илчевъ бЪше дружелюбна и отзивчива душа. Естестве- 
никътъ Пенчо ДрЪнски много сполучливо изрази мнението 
на неговитЪ другари, като каза за него: „Въ всичко и на всЪ- 
кжде се проявяваше неговата доброта и деятелно доброже- 
лателство. При него можеше да се отиде и за работа, и за 
помощь, и просто да си отдъхнешъ и отпочинешъ въ кржга 
на неговото топло семейство. Готовъ да услужи, отзивчивъ и 
при най малкитЬ молби, способенъ да утБши, и по нЪкога съ 
сполучливъ хуморъ да развесели, създаваха около му атмос- 
фера на довЪрие и душевна уютность“. 

И затова го пожалиха искренно всички! 
СдруженитЪ български ловци, въ чието списание „Ло- 

вецъ“ Илчевъ написа около 20 дъхащи живость статии: за 
„Бекаса“, за „Лисицата“, за „Вълка“, за „Черната усойница“, 
за „Прелетяването у птицитЕ“, за „Инстинктитъ на кучето“, 
за „НасекомояднитЪ птици и нуждата отъ тЪхната закрила“ 
и пр. и пр. чрезъ перото на Д-ра М. Тиховъ изказаха по 
следния начинъ тжгата си по него: „Въ тжга е българската 
наука, която тъй много чакаше отъ теде, защото ти въ кжсо 
време достатъчно много й даде. Въ тжга е и родната при- 
рода, която ти тъй силно обичаше и тайнитЬ на която тъй 
добре разбираше. Въ тжга сж покрай твоитЪ домашни, прия- 
тели и познати и твоитЪ незнайни тридесеть хиляди почита- 
тели български сдружени ловци, които въ твоитЪ печатани въ 
„Ловецъ“ статии винаги намираха възторга отъ родната при- 
рода, откриваха познанието на съкровеннитЬ тайни въ ней- 
нитЪ прояви и животъ и подхранваха непреривно своя стре- 
межъ къмъ изучване на нейнитЬ обитатели. Самъ ти се но- 
сеше презъ цЪлия твой животъ на крилетЪ на тая твоята мечта: 
повече познания и повече любовь къмъ родината!“ (сп. Ло- 
вецъ, год, ХХУ, кн. 8, стр. 4, 1925) 

БългарскитБ овощари въ списанието „Българско Ово- 
щарство“ (год, М, кн. 5, стр. 108, 1925 год.) казаха за него, 
чрезъ агронома В. Стрибърни: „Днесъ, когато въпроса за 
болеститЪ и неприятелитЬ на културнитБ растения се явява 
като единъ жизненъ въпросъ за нашето родно овощарство, 
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въ лицето на ДЪлчо Илчевъ ний губимъ единъ отъ малкото 
наши добри съветници, Неуморимъ труженикъ въ областьта 
на ентомологията, бродейки непрестанно изъ нашитЪ поля, 
градини и балкани, въ последнитЪ години той всец ло се 
бЪше отдалъ на изучване биологията на разнитЪ неприятели 
на нашитЬ овощни дървета, за да можемъ съ успъхъ да се 
боримъ съ тЪхъ. Ний овощаритЪ не можемъ да не изкажемъ 
отзвука на милиардитЪ хубави цвЪтчета, които покриватъ на- 
шитЪ овощни дървета и които сж свидетели на твоята тра- 
гична кончина и които, като че ли шепнатъ, спи спокойно и 
лека ти пръсть доблЪстни сине на България и нашъ скжпи 
приятелю; провидението и съвестьта нека сждятъ твоитЪ убийци, 
а твоитЬ добри дБла и добро име нека бждатъ утЪха на твоето 
опечалено семейство.“ 

ЧленоветБ на Българското ЗемледЪлско Дружество въ 
списанието „ЗемледЪлие“, чрезъ перото на Професора по зем- 
ледЪлието Ив. Странски, казаха за него: „Съ благия си, мекъ 
характеръ, съ обширнитЪ си познания, съ разностранчивитЪ 
си интереси, покойниятъ завоюваше сърдцата на всички, които 
имаха работа съ него. Самата му смърть е рЪдъкъ примЪръ 
на героично себеотрицание, на високо гражданско съзнание, 
което извиква благоговение.“ 

А неговитЪ другари ентсмолози и природоизпитатели 
чрезъ г-на Пенчо ДрЪнски, въ надгробно слово (печатано въ 
сп, Естествознание и География, год. |Х, кн. 8, стр. 4. 1925) 
изтъкнаха най ценното у своя съратникъ съ следнитЪ слова: 
„ДЪлчо Илчевъ бЪше цененъ характеръ и любЪща душа. 
Той бЪше не егоистъ, а човбкъ съ искренна и деятелна лю- 
бовь къмъ ближния, съ благоразположение къмъ всЪкиго, 
готовъ на всЪкиго да услужи и съ високо развити добри со: 
циални инстинкти: чувство на цългъ, голбма вЪра въ бжде- 
щето и любовь къмъ настоящето. Той не падаше духомъ и 
при най голЪбмитЪ изпитания, които страната ни прекара презъ 
последнитЪ години. Такива бодри и будни хора днесъ въ съ- 
временната българска действителность оставатъ вече малко. 
Ето защо скръбьта за ДЪлчо Илчевъ е оше по-голБма и още 
по-голБма, защото запаса отъ тая благородна и нравствена 
енергия въ лицето на ДЪлчо Илчевъ отлетя безвреме далечъ 
отъ насъ, преди да бжде поне отчасти изчерпана.“ 

Отиде си единъ добъръ синъ на България, единъ пре- 
данъ служитель на Царя, неговъ благодЪтель, единъ работ- 
ливъ труженикъ въ полето на българската наука, една отзив- 
чива къмъ всЪко добро душа, единъ отличенъ человекъ! 

Неговата ползотворна дейность, неговата скръбна кон- 
чина, неговата отзивчивость къмъ всичко добро нека ни бж- 

„ датъ за винаги примЪръ какъ трЪбва па се служи на науката, 
на обществото, на Родината. 

Царска Ентомологична Станция, 14 май 1924 г. 



Списъкъ на научнитЪ и популярни екто- 
мологични публикации на ДЪлчо Илчевъ. 

а. Фаунистични и биологични. 

1. Средна-Гора и нейната пеперудна фауна. -- Списа- 
ние на Бълг. Академия на НаукитЬ, кн. УП, стр. 81--112- 
София 1913 г. 

: 2. Приносъ къмъ пеперудната фауна на централнитЪ 
Родопи, -- Трудове на Бълг. Природоизп. Друж., кн. МП. 
стр. 161--169. Соф. 1915 г. 

3. Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на Македо- 
ния и Тракия и на съседнитЪ имъ земи. -- Труд. на Б. При- 
род. Друж., кн. МШ, стр. 151--197. Соф. 1915 (заедно съ Д-ръ 
Ив. Бурешъ). 

4. Върху биологията на Пар п!5 пет Г. (Брпа!9ае-- 
| ердор“ега). -- Спис на Българск. Акад. Наук., кн. ХУП, 
стр. 135--174, съ 2 фотогр. таблици и 3 фиг. Соф. 1919. 

5. Трети приносъ къмъ пеперудната фауна на Тракия и 
Македония. -- Труд. на Б. Прир. Друж., кн. |Х, стр. 61--68. 
Соф, 1921 (заедно съ Д-ръ Ив. Бурешъ). 

6. Приносъ къмъ пенерудна фауна на Кресненското де- 
филе. -- Спис. на Бълг. Акад. Наук., кн. ХХШ, стр. 85--110. 
Соф. 1921. 

7. Приносъ къмъ пеперудната фауна на Айтоската окол- 
ность. -- Трудове на Бълг. Природоизп. Друж. кн. Х, стр. 
49--54. Соф. 1923. 

8. Приносъ къмъ пеперудната фауна на българска Странд- 
- жа планина.--Трудове на Б. Прир. Др. кн. Х!. стр. 167--183. 
Соф. 1924. 

6. Приложно-ентомологични. 

9. Единъ опасенъ неприятель по гроздето. -- Сп. Земле- 
дЪлие, год. ХХ!М, кн. 11/12, стр. 172--173. Соф. 1920. 

10. Сивия червей по лозята. - Сп. ЗемледЪлие, год. 
ХХУШ, кн. 2., стр, 24 --28. Соф. 1923. | 

1. Сивия червей по лозята. - Вестникъ на Коопера- 
тивнитЬ Д-ва въ Сухиндолъ. Год. !М, бр. 9. стр. 7--8. Сухин- 
долъ 1923. | 

6. Лозарството и опасноститБ отъ сивия червей, -- Вест- 
никъ „Стожеръ“. Год. 1, бр. 14. Соф. 25.М. 1923. 
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7. Лозовия (сивия) червей. - Сп. ЗемледЪлски уроци. 
Год. 1, кн. 5, стр. 11--14. Соф. 1923. 

8. Мжхнатия бръмбаръ по цвЪтоветБ на овощнитЪ дър- 
вета и житнитЬ растения. -- Сведения по земледЪлието. Год. 
|М, Хе 2, стр. 5--13. Соф. 1923. 

9. Царевичния молецъ и неговата вредителность. -- Ес- 
тествознание и География. Год. |Х, стр. 69--72. Соф. 1924. 

10. ЛистнитЪ въшки като неприятели на царевицата. -- 
ЗемледЪлие. Год. ХХУ, стр. 142--144. Соф. 1921. 

1. Полския щурецъ (ПодгуПиз сагорез!5). -- Спис. При- 
рода. Год. ХХШ, стр. 132--133. Соф. 1923. 

12. Още за лошата муха (Бипшпа) по добитъка и мжх- 
натия бръмбаръ по лозята и цвЪтоветЬ на житнитЪ и овощ- 
ни растения. Вестникъ „Стожеръ“. Год. 1, бр. 17. София, 
16.М, 1925, 

13. ХлЪъбаркитЬ (ВаНа деглапса и Репр!апека опепайз). 
-- Сп. Природа. Год. ХХ! М, кн, 2. Соф, 1923. 

14. Попово прасе (СгуПобара дгу!оара Г.). -- Природа. 
Год. ХХМ, стр. 60--61. Соф- 1923. 

15. Бръмбарътъ стригачъ по лозята. -- Сп. ЗемледЪлие. 
Год. ХХХ, стр. 40--41. Соф. 1925. 

16. Граховия бръмбаръ. -- Сп. ЗемледЪлие. Год. ХХУШ, 
стр. 40--42. Соф. 1925. 

17. ЕстественитЪ врагове на пеперудитБ и тЪхното зна- 
чение въ природната економия. -- Естествоз. и Географ. Год. 
Х, стр. 109--114. Соф. 1924. 

в. Популярно-ентомологични. 

18. Богомолка (Мап!з гепфога |). -- Сп. Природа. Год. 
ХХ, кн. 6/7. Соф. 1914. 

19. Пъюща цикада--жътварь (Ссада реБеа).--Сп. При- 
рода. Год. ХХ, стр. 173--175. Соф. 1915. 

20. СвЪщения торенъ бръмбаръ (ЗсагаБецз Засег). - Сп. 
Природа, Год. ХХ!, стр. 59--60. Соф. 1921. : 

21. Насекоми, който прогризватъ метали. -- Естествозн, 
и Географ. Год, УШ, стр. 106--108. Соф. 1923. 

22. НашитЬ термити. - Сп. Природа. Год. ХХМ, стр. 
154--155, Соф. 1924. 

23. АмериканцитЬ и борбата съ вреднитЪ насекоми (1- 
папша Фзраг).--Природа. Год. ХХ!М, стр, 151--152. Соф. 1925. 

24. Значението на ентомологията. -- Естествознание и 
“ География. Год. |М, стр. 307--313. Соф. 1920. 

25. Безчувственость и присторена смърть у насекомит+. 
-- Природа. Год. ХХ!, стр. 115--118, Соф. 1922. 

26. Безчувственость и мимикрия у индийското насекомо: 
Сагаизиз (Юи рриз) ппогозиз Вг. -- Естествозн. и Целер. 

“ Год. У, стр. 368--375. Соф. 1921. 

г “+ 

Це“ 
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27. 25-годишнината на Природоизпитателното Дружество. 
-- Естествозн. и Географ. Год. М, стр. 339--342. Соф. 1921. 

г. Биографии на природоизпитатели. 

28. Проф. П. И. Бахметьевъ (споменъ, четенъ въ годиш- 
ното заседание на Приропоизпитателното д-ство на 21.Х, 
1913 год.). -- Трудове на Българск, Природоизпит. Друж., 
кн. М, стр. 1-8. Соф. 1914. 

29. Въ память на П. И. Бахметьевъ. Вестникъ „Камбана“, 
бр. 1794 и 1795 отъ 20 и 21.1. 1924. 

30. Споменъ за падналитЬ презъ европейската война 
(1915--1918) членове на Природоизпитателното д-во, -- Тру- 
дове на Б. Пр. Д-во, кн. |Х, стр. 133--137. Соф. 1921. 

УСТАВЪ 
на Българското Ентомологично Дружество 

ВЪ СОФИЯ 

Утвърденъ съ заповБдь Хе 2241 отъ БИХ 1909 год, отъ 
Министерството на Народното ПросвЪщение. 

ГЛАВА |. 

Основа и цель. 

Чл. 1. Дружеството носи име „Българско Ентомологично 
Дружество“, съ седалище въ София. 

Чл. 2. Цельта на дружеството е: 
а) да изучава България въ ентомологично отношение; 
6) да способствува за взаимното сношение на лица, които 

се занимаватъ съ ентомологията; 
в) да разпространява въ България, както чисто научни, 

тъй и практични познания отъ областьта на Ентомологията и 
г) да възбужда интересъ къмъ прилагане на практика, 

разни въпроси относително вреднитБ и полезни насекоми. 

ГЛАВА |. 

Средства. 

Чл. 3, За постигане целитЪ си дружеството си служи съ 
следнитБ средства: 

а) издава свой органъ, а сжщо и други периодически 
издания: брошури, листове и пр. 
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6) устройва научни екскурзии, изложби, публични 
сказки и пр. 

в) съдействува на лица, които се занимаватъ съ ентомо- 
логията, съобразно средствата си и 

г) сношава се съ други дружества и лица, както оте- 
чествени, тъй и чуждестранни. 

ГЛАВА |. 

Състав. 

Чл. 4, ЧленоветЬ на дружеството биватъ почетни и 
действителни. 

Забележка. Председателя на Руското Ентомологично О6- 
щество въ С. Петербургъ се счита за непремененъ членъ на 
Българското Ентомологично Дружество въ София. 

За почетенъ членъ се приема този, който е показалъ 
особени заслуги къмъ отечественната ентомология и който при- 
несе особени материални заслуги на дружеството. 

За действителенъ членъ се приема всЪки; който изучава 
ентомологията, или който се интересува отъ нея. 

Чл. 5 ВсЪки действителенъ членъ внася годишно по 8 
лева членски вносъ. 

Чл. 6. ДействителнитЬ членове получаватъ органа на 
дружеството безплатно, а останалитЪ издания на половина цена. 

ПочетнитЬ членове се ползуватъ съ правата на действи-. 
телнитЪ членове и получавагъ всички издания на дружеството 
безплатно. 

Чл. 7. ПочетнитЪ и действителни членове могатъ да при- 
сжтствуватъ въ всички събрания на дружеството съ право на 
гласъ и да бждатъ избираеми. 

ГЛАВА !М.. 

Управление. 

Чл. 8. Дружеството се управлява отъ 4-члененъ коми- 
тетъ избранъ за една година чрезъ вишегласие. 

Чл. 9. Единиятъ отъ членоветБ на комитета е председа- 
тель на дружеството. 

Чл. 10. ОстаналитЪ трима членове си разпредЪлятъ ра- 
ботата: касиерь, секретарь и библиотекарь. 
“Чл. 1. Предложения за измънение на устава могатъ да 

ставатъ въ събранията на дружеството, ако присжтствуватъ 
повече отъ ?/, действителни членове, живущи въ ст. София, 



Списъкъ | 

на чиеновотв на Българското Ентомологично Дружество. 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ 

1. Председателя на Руското Ентомологично Общество въ 
Петроградъ -- Семеновъ Тянъь-Шански, Андрея Петрович». 

2. Кебе!, Рго/. О-г Н., директоръ на: зоологическия от- 
дБлъ при Виенския музей. 

3. Ногоа! -г Сега, директоръ на Будапещенския Ест. 
Историченъ музей. 

4. Кулагинъь Н. М., професоръ по ентомология въ Москва. 
5. Дре|веск Исюог, кустосъ на музея и началникъ на 

фитопатологичната станция въ Сараево. 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ 

1. Аджаровъ М., студентъ медикъ, София, изучаза Рго- 
га, СоПепЬоа. 

2. Бурешъ Д-ръ Ив., директоръ на научнитЪБ институти 
на Н. В. Царя, София -- Гердоргега, Кашпа сауеглсоПа, Мег- 
геБгайа, Епот. аесопот. 

3. Георговъ Г., агрономъ, София. 
4. Григориевъв В., агрономъ въ ДЦърж. Земл. Катедра, 

София -- Еоп. аесопот. 
5. Дръновски Ал., гимн. у-ль, София -- Гер!дор!ега, 

Епот. аесопот. 
6. Дрънски П., асистентъ въ Ест. Историчния музея на 

Н. В. Царя -- АгасипЧа, Асапдае, Ризсез, Епот. аесопош. 
7. Димитровъ Ал., гимн. у-ль въ Ст. Загора -- Гер!- 

дор!ега. 
8. Димитрова Ар., гимн. у-лка, София -- Чецгор(ега. 
9. т Илчевъ Д., управитель на Ентомолог. станция на Н. 

В. Царя, София -- | ердор!ега, Епот. аесопот. (почина на 
14.М 1925). 

10. Иокимовъ Д., доцентъ по ентомология въ агрономич- 
ния факултетъ при университета, София -- Непир!ега, Епбот. 
аесопот. 

11. Кяизев П-г Е4., Прага -- Со!еорега, Еашпа, са- 
уегтсойа. 

12. Ковачевъ В., гимн. у-ль, Русе -- |1пзеса, Мег!еБгайа, 
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13. Комарекъ До И., професоръ по зоология, Прага -- 
Огрега, Епот, аесопот. 

14. Консуловъ Д-ръ Ст., извънр. проф. при университе- 
та, София -- Сийсдае, Еп!от. аесопот. 

15, Кузевъ К. Т., преподаватель по горска зоология въ 
технич. у-ще въ София. 

16. Милде Юл., лесничей, София. 
17. Марковичъ А., гимн. у-ль, София -- |ер!дорега. 
18. Мокржецки С. А., директоръ на институга за защита 

на горитЪ въ 5Кеглемсе -- Епот. аесопот. 
19. Моровв Д-рв Т., професоръ по зоология и инспек- 

торъ по маларията, София -- Гр!ега, Сийсдае. 
20. Найденовъ В., агрономъ, София -- Фитология, Епют. 

аесопот. 
21. Патевъ Павелъ, п. началникъ при земл. изпитате- 

ленъ институтъ въ София -- Вас!епооае, НгоБто!оа:е. 
2. Петковъ /!., асистентъ въ Ззоологич. институтъ при 

университета, София -- Одопа!а, | ердор(ега. 
23. Рамбусекъ Д-ръ Фр., началникъ не ентомолог. отдЪлъ 

при захароварния изпитателенъ институтъ въ Прага -- Со!е- 
орега, зрес. 5ариШтдае. 

24, Стрибърни В., ботаникъ при землед. изпитат. инсти- 
тутъ въ София. 

25. Стрибърни В. В., агрономъ, специалистъ градинарь, 
Вредни насекоми по овощнитЪ дървета. 

26. Тошковъ П., преподаватель по калиграфия въ техни- 
ческото училище, София. 

27. Тополски К., лозарь въ Плевенъ. 
28. Чордаджиевъ Г1., началникъ на ентомологичната сек- 

ция при землед. изпит. институтъ въ София -- Гердор(ега, 
Епют. аесопот., зрес. |р!дае. 



ОТЧЕТ Ъ 
за дейностьта на Българското Ентомологично 

Д-во презъ 1924 год. 

Четенъ въ общото годишно заседание на 31.1, 925. 

Презъ изтеклата 1924 година най-важното събитие изъ 
живота на Ентомологичното д-во е отпечатването на |-ва кни- 
га отъ „Известия на Българ. Ентомол. Д-во“. Като 
средство за постигане на своитЪ цели, дружеството още при 
своето основаване бЪ поставило параграфъ, съ който се иска 
издаваното на печатенъ органъ. Най-после на тая хубава цель, 
поставена още преди 16 години, съ издаването на книга | отъ 
„Известията“, се туря желаното начало. Дружеството да при- 
тежава свой собственъ печатенъ органъ бЪ една желана меч- 
та за всички членове. Особено силно привързанъ къмъ тая 
идея бБ покойния основатель на Ентомологичното Д-во -- 
П. Бахметьевъ. 

Колкото и скромна по обемъ да е първата книжка отъ 
„Известията“, тя буди у всички членове надеждата, какво 
скромния фондъ, основанъ отъ председателя, въ близко време 
ще се увеличи, за да може отъ лихвитБ му да се публику- 
ватъ не само кратки отчети, но и оргинални работи. Веднажъ 
фондътъ усиленъ, редовното отпечатване на Известията ще 
се усигори и членоветЪ на д-вото ще черпятъ куражъ за по- 
интинзивна дейность въ полето на обширната българска Ен- 
томология. | 

Въ |-та книга на „Известията“ на Българ. Ентомолог. 
Д-во, освенъ списъка на членоветБ и дейностьта имъ презъ 
1923 г., сж публикувани следнитЪ статии: 

1. „Кратка история на Бълг. Ентомолог. Д-во“, 
отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 

. 2. БЪгълъ погледъ върху дейностьта на Бъл. 
Ентомолог. Д-.во презъ изминатитЪ 15 години“, 
отъ Д. Илчевъ. 

3. „Бележки върху короядитЪ (Гр! Чае) въ 
България, отъ П. Чорбаджиевъ и 

4. Ми! 1! Пдае (Нут. Асшеа!а) дезатте!# 1п Ви!- 
даг! еп, ТЪгас! еп ипд Маседопт! еп“, уоп О-г мг. Вигезс!. 

Въ сжщата |-ва книга сж отбелЪзани екскурзиитЕ, които 
членоветЬБ на д-вото сж извършили презъ 1923 год., даденъ е 
сжщо и списъка на научнитЪ и популярни статии: 
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Съ тая |-а книга отъ Известията на Българското Енто- 
мологично Д-во да се положатъ здрави основи на една блЪ- 
скава бждаща творческа и обединяюща дейность на Друже- 
ството, което въ недалечно време да печати резултатитЪ отъ 
изучванията на бъргарскитЪ ентомолози въ много по-голЪми 
томове, които да сеятъ научни и практични познания средъ 
българския народъ. 

Наредъ съ издаването на |-та книга отъ Известията на 
Българското Ентомологично Д-во, презъ изтеклата 1924 година 
дружеството е проявило още следната дейность: 

1. Членство. -- Презъ изтеклата година списъка на чле- 
новетъЬ на Бълг,. Ентомологично Д-во си остава сжщия, а 
именно: --почетни членове петь и действителни членове 29.-- 
Съ съжаление трЪбва да се констатира, че нови ентомолози 
измежду младитБ поколения естественици и други природо- 
изпитатели не се явяватъ. 

П. Срещи и съобщения. -- Презъ отчетното време дру- 
жеството е имало 1 общо годишно събрание и 41 седмични 
срещи, въ които сж направени 60 реферати и съобщения по 
разни въпроси изъ областьта на ентомологията, особенно при- 
ложната. РефератитЪ и съобщенията сж били всЪкога при- 
дружени и илюстрирани съ съобщаванитЪ обекти, което имъ 
придава голбма научна и практична стойность. Тия 60 съоб- 
щения и реферати сж разпредБлени така между членоветЕ: 

1. Бурешъ Д-ръ Ив. 15 съобщения 
2. ДрЪнски П 3 я 
3. Илчевъ Д. 14 ц 
4. Иоакимовъ Д. 5 и. 
5. Петковъ П. 2 
6. Чорбаджиевъ П. 21 5 

Всичко 60 

Ш. Извършени екскурзии. Презъ изтеклата година чле- 
новетЬ на дружеството по отдЪлно, или съвмЪстно на малки 
групи, сж направили 65 екскурзии съ научна цель, главно за 
събиране ентомологични материяли (изъ разнитЪ кжтове на 
страната ни. Тия 65 екскурзии сж разпредЪлени по лица и 
посетени мЪста както следна: 

1. Бурешъ Д-ръ Ив. 14 екскурзии 
2. ДрЪнски П. 8 я 
3. Илчевъ Д, 13 7 
4. Иоакимовъ Д. 6 ) 
5. Марковичъ А. Ида 
6. Патевъ П. 4 а 
7. Петковъ П. 5 - 
8. Чорбаджиевъ П. 12 5 

Всичко 65 екскурзии, 
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ГМ. Печатни трудове. -- Презъ изтеклата година чле- 
новетЬ сж публикували 67 научни и популярни статии изъ 
разнитЪ области на ентомологията и приложната зоология. 
Това сж ?/4 отъ всички излезли презъ годината статии по 
зоология изобщо. Тия статии сж разпредБлени по автори 
както следва: Аджаровъ-1, Бурешъ Д-ръ Ив.-5, Григо- 
риевъ--2, ДрЪновски Ал.-4, ДрЪнски П.--7, Димитрова Ар. 
--1, Илчевъ Д.--7, Иоакимовъ Д.--2, Когзсп Ог Е4.--2, Кон- 
суловъ Д-ръ Ст.-- 4, Марковичъ А.--1, Патевъ П.--2, Пет- 
ковъ П.--6, КагпБочзек Ог Ег.--7, Стрибърни В. В.-9, Чор- 
 баджиевъ--8, всичко 67 публикации. 

У. Каса. - Макаръ въ устава изрично да е казано, че 
членоветБ на дружествотс плащатъ 8 лв. месеченъ членски 
вносъ, последниятъ и до сега не е събиранъ отъ членовет+. 
Причината за това е, че до сега дружеството нЪмаше 
особени задължения и сжществуваше на свободни на- 
чала. Но съ излизането на |-та книжка отъ известията на 
Бълг. Ентомологично Д-во, последното почва да сжществува 
не само за себе си, но поема известни професионални анга- 
жименти спрЪмо официални лица и учреждения и следова- 
телно всички негови служби, включително и касовата, тръбва 
да се уредятъ и да почнатъ да функциониратъ. 

За сега дружеството притежава единъ „Фондъ ИЗз- 
вестия на Бълг. Ентомологично Д-во, който, както е 
известно, е основанъ. отъ неговия предсецатель г. Г. Георговъ, 
отъ вложенитЪ отъ него на името на дружеството въ „Ви- 
тошка банка“ въ спестовна книжка Хо 345... . 25.000 лв. 

Съ лихвитЬ до сега той е възлъзалъ на .... . 28,975 лв. 

Похарчени за отпечатване на кн. | отъ Известията. 3,375 „ 

Оставатъ на лице: . 25,600 лв. 

М1. Канцелария. -- Презъ отчетното време дружеството 
е било въ връзка съ почти всички ентомологични дружества 
въ чужбина, както и съ отдЪлни иностранни ентомолози, на 
които е пратило своитЬ известия въ размЪна. Благодарение: 
на тия връзки, днесъ то получава въ размЪна изданията на 
следнитЪ иностранни ентомологични дружества: 

1. Чешкото: Сазор!в СезКозгоуепзКе Еп!ото!од!сКе Уро- 
Геспоз!, РгаПа. 

2. Полското: Ро!5Ке р!5по еп!отоодфспе -- Глуом. 
3. НЪмското въ Берлинъ: Хейзсъ ИН Ег улззепзснай Нспе 

гзекепЬоод!. 
4. Швейцарското: М еПипдеп дег 5сруегепзспеп Еп!о- 

по!оа15сПеп СезеПзспай -- Вегп. 
5. Английското: Те Епюто!од8Е -- Гопдоп. 
6. Австрийското: Еп!ото!оазспег Кипдсваш -- Меп, Мег- 

папфипдеп дег годофвс!. -- Воатзсвеп дезеПзспай пп УМеп. 
7. Норвежкото: ЕпютоодвКк Пк! -- зюспошт. 
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Накрай, като приключваме отчета за дейностьта на Бълг. 
Ентомологично Д-во, не можемъ да не споменемъ и за нЪ- 
кои важни моменти презъ отчетната година, вънъ отъ дру- 
жеството, но въ тЪсна връзка съ неговитБ цели и задачи. 

1. Благодарение близо 15-годишната деятелность на дру- 
жеството, изъ неговата среда изникнаха хора, които съ до- 
стоинство заематъ катедри въ университета. А презъ отчет- 
ната година се обяви и доцентура по Ентомология при 
Агрономическия Факултетъ, кандидати за която се явиха двама 
членове на дружеството. За съжаление обаче, тая доцентура 
не се даде никому. Въ последствие члена на дружеството Д. 
Иоакимовъ получи тая доцентура като частенъ хоноруванъ 
доцентъ. 

2. Единъ важенъ моментъ е и закриването на Ентомо- 
логичния отдЪлъ при Централния-ЗемледЪлски Изпитателенъ 
Институтъ и присжединяването му къмъ Фитопатологичния 
отдБлъ, съ който наедно образуваха единъ отдЪлъ „Расти: 
телна защита“ при сжщия институтъ. По този въпросъ дру- 
жеството има специално заседание, въ което дружественитЪ 
членове единодушно се изказаха противъ закриването на ен- 
томологичния отдЪлъ, като изложиха  мотивитЪ за това 
въ следното, отправено до Министерството на ЗемледЪлието 
и Д. Имоти, писмо: 

Уважаеми Господине Министре ! 

Българското Ентомологично > Дружество е уведомено 
за проектираната промБна въ ЗемледЪлския Изпитателенъ 
Институтъ въ София, която промъна цели съединяването на 
ентомологичния и фитопатологичния отдЪли въ единъ „ОТт- 
дБлъ за растителна защита“. Тази промЪна, засЪъгайки разви- 
тието на прило жно-ентомологичнитЪ изучвания и на приложно 
ентомологичното дЪло въ България, не остави равнодушно 
членоветъ на Българското Ент. Д-во и тЬ въ едно. отъ . засе- 

- дениятза си се занимаха специално съ този въпросъ. 

ЧленоветЪ на дружеството като взеха предъ видъ: 

1) Че вреднитБ насекоми, съ модернизирането на нашето 
- земледЪлско стопанство увеличаватъ своето значение, въ сми- 

съль на неприятели на културнитЪ растения, 

2) Че попробното изучване на вреднитЪ насекоми по 
културнитБ растения, изработването на средства за борба съ 
тЪхъ и воденето на тая борба ставатъ все повече належащи, 

3) Че изучването на вреднитЪ насекоми представлява 
една обширна, сложна и трудна задача, разрешението на 
която иска хора специалисти съ висше образование, 

4) Че пжмтищата за изучването на вреднитЪ насекомии 
методитЬ за борба съ тЪхъ се силно различаватъ отъ тия за 



30 

растителнитЪ болести, предметъ на фитопотологията, а отъ 
тукъ и предмета на приложната ентомология се явява съвсемъ 
самостоенъ обектъ, който иска самостойна инициатива отъ 
специалисти ентомози. 

и 5) Че сжществуващиятъ до сега самостоенъ ентомоло- 
гиченъ отделъ при Землед. Изпитат. Институтъ бЪ единстве- 
ното държавно мЪсто, дето съ успЪхъ се започнаха да се 
изучватъ приложно-ентомологични въпроси. 

ЧленоветЪ на Българското Ентом, Дружество, безъ да 
отричатъ тЪсното сътрудничество, което трЪбва да сжществува 
между ентомологичния и фитопаталогичния отдЪли, намиратъ 
за необходимо н най-целесъобразно, за успЪшното развитие 
на приложната ентомология въ България, да се запази и за 
напредъ ентомологичниятъ отдЪлъ като самостоенъ отдЪлъ съ 
свой началникъ, специалистъ съ висшо образование. Само 
при това условие приложната ентомология у насъ ще може 
да се гарантира съ добъръ и специално подготвенъ персо- 
налъ, който ще може да постигне резултатитЪ, които повЪре- 
ното Ви Министерство очаква отъ него. 

ЧленоветЬ на Ентомологичното Дружество, като ви под- 
насятъ, Господине Министре, това свое мнение по въпроса, 
оставатъ съ високо къмъ Васъ уважение. 

София, 9.М. 924 г. 

Председатель: Г. Георговъ 
Секретарь: Д-ръ Ив. Бурешъ 

Съ тия нЪколко думи се изчерпва дейностьта на Бълг. 
Ентомологично Д-во презъ 1924 година, дейность твърде пло- 
довита и съ добри резултати. 

ДЪйность на Българското Ентомологичес- 
ко Дружество презъ 1924 год. 

1. роферати н съобщения. 
Презъ изтеклата година бЪха направени въ дружестве- 

нитБ заседания слЪднитЪ съобщения и реферати: 

Д-рв Ив. Буреш». 

12. 1. Показва всички известни до сега въ България ви- 
дове и форми отъ рода Тистиз (Со!еор(ега). Материала е 
съхраненъ въ Царската Ентомологическа Станция въ София. 
ОпредЪлението е извършено отъ Д-ръ Едуардъ Книршъ въ 
Колинъ -- Чехия. 1. Тг! сНТиз Еазс!а из Г. отъ Костенецъ. 
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въ РодопитБ (Бур,), Витоша пл. при Драгалевския монастиръ 
10. УП. 1918 (Бур,), Рила пл, (Нед.). -- 2. Тг! с. из Газс!- 
а! из маг. зсие Пагуз Кг. отъ Рила пл. (Нед.) -- 3. Тг!- 
сив аБдот! па 15 Меп, заедно съ предишния видъ на 
Рила пл. при Рилския м-тиръ 9. У!. 916 (Илч.), Драгалевски 
м-тиръ 17. МП. 1917 (Бур.).-- 4 Тг!сНТтиз гопа! пз Сегт. 
уаг, госасецз Кг. отъ Драгалевския монас, 10. М1. 1918 
(Бур.), Рила пл. (Нед.). -- 5. Тг с НТ из гопаиз уаг. да!- 
И сиз Неег. при с. Горубляне Софийско 3. УП. 906 (Иок.), 
София 13. У1. 1913 (Бур.), Люлинъ пл. 20. У!, 1920 (Бур.), 
Вратца (Нед.), Рилски монас. 9. У!. 1916 (Илч.), Кресненско 
дефиле 17. УМ. 1917 (Илч.). - 6. Тг! сН! из зехиа Из Веа. 
аЬ. Бтуййаиз Ми!5 отъ Пиринъ пл. при Св. Врачъ 
17. М. 1917 (Илч.). -- 6. Тг!сНТ из зехиа 1з Вед. аБ. Б!- 
у|1ЕЕабриз М1!5 отъ Пиринъ пл. при Св. Врачъ 19. МУ. 1917 
(Бур.). -- 7. ТгсН|из зехиа 5 аБЬ. БТрипс!афиз Кг. 
отъ Созополъ 26. У!. 1921 (Илч.). -- 8, Тг! Н1 из зехиа! 15 
аБ. 1 п егтлед! из Ми!5 при Созополъ 21. У1. 1921 (Илч.). 
9, ТгусНи!5 ог!еп а 1 з Ке! #1, отъ София (Нед.). 

3. У1. Показва единъ красивъ мжжки екземпляръ отъ пе- 
перудата | азосатра диегсиз, отгледанъ отъ гжсеница, нам Ъ- 
рена на 28. УШ. 1923 г. въ Рила пл. надъ Двореца Ситняково, 
на височина 2000 м, Тая гжсеница се превърна въ какавида 
на 29 августъ, а отъ нея излезе пеперуда на 30. У. 1924 г. 
Развитието на тоя видъ въ планинскитЬ мЪста е много непра- 
вилно. Едно по-раншно отглеждане на гжсеница, намерена 
пакъ при Двореца Ситняково, даде какавида на 2. У!. 1907, 
а пеперуда на 7. У!. 1908 год. Една женска пеперуда отъ сж- 
щото мЪсто снесе яйца, отъ които на 25. У!. 1908 год. се из- 
 люпиха гжсенички. Хранени тЪ въ Ентомологическата Стан- 
ция (значи при много благоприятни за тЪхъ температурни 
условия) дадоха какавиди, безъ да призимуватъ на 30 !Х с. г., 
а пеперуди на 13, У. 1909 г. Едно четвърто отглеждане даде 
следнитБ дани: Женската пеперуда бЪ намЪрена на 25. МУ! 
1902 год. отъ Негово Величество Царя на върха Комъ (въ 
Западния Балканъ). Тя снесе яйца на 26. М!. с. г.. а отъ тЪхъ 
излЪзоха гжсенички иа 12. УШ. 1922. ГжсеничкитЬ, хранени 
съ листа отъ малина, съблЪкоха първи пжть кожата си на 

 29-31. МП. с. г. По-вечето отъ гжсеницитЬ се превърнаха въ 
какавиди на 27. Х. до 7. Х!. 1922 г, нЪколко, обаче, останаха 

. да презимуватъ чакъ до следнята пролЪть. На пролЪтъ ТЪ 
не пожелаха да се хранятъ - къмъ 1. У. 1923 г. започнаха 
да предатъ пашкули, обаче, измрЪха безъ да се превърнатъ 

„ въ какавиди. Отъ какавидитЬ. направени на есень, излЪзоха 
“ пеперуди на 2-7. У!. 1923 год. 

10. М1, Докладва, че по високитЪ части на Мургашъ пл. 
по върха Мургашъ, надъ 1500 м. в., въ областьта на цъвтъщи 
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Па: Не спеогипт е ловилъ на 26. У. 1924 год. редката пе- 
перуда Ог ро И На соагсГагта зсП ЕЕ. НейнитЪ навици и 
начинъ на хвърчение сж сжщитЪ, както на ОгмоМНа рит- 
Бапа, която хвърчи по високитЪ части на Витоша, Рила, Ро- 
допи и Пиринъ. УловенитБ женски снесоха яйца на 25. У., а 
отъ ЕЕБРИНОПЕОРВА гжсенички на 2. У!. 1924 при температура 
20-- 22 

17. М1. Докладва за извършената отъ Негово Величество 
Царь Борисъ 1! природонаучна екскурзия изъ РодопитЪ, въ 
която взеха участие и естественицитЬъ Д-ръ Бурешъ, Проф. 
Стояновъ, Борисъ Стефановъ и ботаника Келелеръ. Екскур- 
зията трая отъ 29. М. до 2. У!. 1924. Посетени бЪха следнитЬ 
мЪста: Кричимъ--БЪла Черква; Кричимъ--Пещера--Батакъ-- 
Ташъ Боазъ- Доспатско блато и връщане презъ Баташко 
блато--Дарково -Ели дере- Сарамбей--София, Покрай мно- 
жеството събрани растения (единъ новъ видъ Сешт грлодерешт), 
събрани бЪха и доста ентомологически материали: въ Кри- 
чимската кория Мер! ! 5 ис! па, множество Агс Та у| Иса 
и Отасг! <Та зап!о. Въ гората „Ташъ Боазъ“ между Ба- 
такъ и Доспатъ, констатирана б6Е СеопопутрНа 1 рНоп 
гнодорепз!з, Рагпазз! из ппетозупе, ВогБ!х 
гиБги множество Мапезза хап! Ноте!аз5, които въ мно- 
го екземпляри, стремително хвърчеха отъ прай къмъ. 
низинитЪ, въ посока отъ югъ къмъ северъ. 

24.М1. Дава описанието на една нова форма отъ вида 
оаугиз аптееа апа ева, която нарича по името на открива- 
телай Н. Ц. Вис. Князъ КирилъаБ Куг! 1. Паз Езспе е БИспе 
Ехетраг 15: п Македотеп Бет ОПоге Медогг! (Бе! Седей) 
ат 18. МУ. 1918 деапдеп, Ез ип!егвсредев чс ес! уоп 
дег Турспеп луеБПспеп апаеа дигсп  даз уоПз#апфае 
ЕРешШеп Чез осКегдеБеп Еапизсишпа аш  дизегет > Капде 
дег мезеп Ме Бтде дег Могдейде!. Плезе МеБтде Шшп 
дег Де АидепйесКеп епдезс 1оззеп 5 156 аНа!епд геш 1ме!55 
оппе )еде осКегдеБе Еппизстипа. Аисп аа дег Цп?егвейе 
дег Могдегиде! ип Фе ОпегьИпде дег Ниег!. 15: геш ме!55. 
Пезе даш аиздергад#е Рогл Фе с п” дет Матте аБ. Куги 
(Вигезсп 1921) В. А. 4. 1155. В. ХХШ. 1911 Бепап! Рае 15: еп 
Седепзаб ги дег уоп Бспаумегда 1919 аиз ЮПтаНеп Безс Бепе 
Еогл пеишз е! Фег Фе зсп дигсп епе оКегдеБе ОпиегЬьтде 
дег Могдег! де! ип4 зо! спеп М"еШНеск дег Ницег! де! Кепп- 
ге|сппе!, 

28.Х. 1924. Докладва за смъртьта на известния зоологъ, 
професоръ при Бреславския и Мюнхенския университети О-г 
Егапг По еп, заслужилъ и за изследването фауната на 
Македония. НеговитЬ обемисти трудове „| ейгЬисП дег 
Рго!огоепКипде“ (4-то издание )епа 1916) и „Г! егЬаш ипд 
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Т!ег!еБЬеп“ см му създали трайна свЪтовна известность, 
Той 6Ъ неимовЪрно плодовитъ въ своята научна публицистич- 
на дейность, Почина още младъ на 51 год. възрасть и щеше 
да даде на зоологичната наука още множество ценни пло- 
дове. За насъ тоя знаменитъ зоологъ има значение съ своитЪ 
изследвания върху фауната на Македония. Презъ 1917 и 1918 
г. той придружаваше германскитБ войски, намиращи се въ 

" Македония и бЪ единъ отъ най-деятелнитБ членове на така 
наречената Магедоп! зсПе Г апдезКипадИсНе Котп |- 
51оп. Въ неговата хубаво издадена и богато илюстрована кни- 
га „Магедоп! еп. Ег!еБп!ззе ипд ВеоБас! | ипаеп 
е|пез Ма! цигЕогзсйега пп Се де Ддез Ддешзсвеп Неегез“ 
(депа 1921, 392 рр. 279 АБь., 16 Та еп) той излага въ увле- 
кателна форма своитБ, главно природонаучни, наблюдения въ 
Македония. Тая ценна книга заслужава да бжде прочетена отъ 
всъки фаунистъ-биологъ. ЗоологическитЪ материали, които 
събра въ Македония, той възнамеряваше научно да разра- 
боти въ отдЪлни специални трудове. Първиятъ такъвъ е „М а- 
тедоп! в сПе Ате!зеп. ВеоБасп  ипадеп ПБег 1Пге 
| еБепзме! зе“ (Шепа 1920, 77 рп. 10 АЬЬ.). Въ Македония 
ОоНеп се занимава и съ изучването на комаритБ и болестьта 
малария, която силно върлуваше тамъ презъ 1917 и 1918 г. 
Резултатъ отъ тия изследвания е статията му „ЦеБег тпаге- 
доп 5вспе АпорПе 1 пеп ипд 1Бге Ведеципа Е0йг 
Я1е МегБге! ципа Чег Ма!агза“ (Мипсппег гей. 
МосПепзг. 1917). Силното нервно разстройство, което го 
облада въ началото на 1922 год,, не му даде за жалость въз- 
можнесть да довърши проучването на фаунистичнитЬ матери- 
али, събранивъ Македония. Той се помина въ Бреслау на 
24,МШ. 1924 год. Членоветъ на Ентомологическото Друже- 
ство почетоха памЪтьта му съ ставане на крака. 

1 

28.Х.1924. Д-ръ Бурешъ докладва и за кончината на 
известния хемиптерологъ Ог, | еора! 4 МеИЙсПаг въ Вгпо 
(Чехия). Помина се на 2. Х!. 1924 год. ОпредЪлялъ е български 
Нотор!ега и на членоветЪ отъ Българ. Ентомологично 
Дружество. 

4.Х1. Говори за разпространението на пеперудата Со- 
Паз ега!е Езр. въ България. Тоя азиатски видъ бЪ нам -. 
ренъ до сега въ България само въ околноститЪ-на гр. Бур- 
гасъ отъ П. Чорбаджиевъ. Д ръ Бурешъ е констатиралъ сж- 

„ щия видъ чрезъ 2 екземпляра и въ парка Евксиноградъ при 
Варна на 13 и 18 октомврий 1924 г. Географското разпростра- 
нение на тоя видъ обхваща цЪлия юженъ Сибиръ, чакъ до 
 Амуръ, западна Азия (Кавказъ, Армения, Персия), централна 
„ Азия (Туркестанъ, Фергана, Тянъ-Шанъ). Въ Европа е билъ 
| констатиранъ само въ юго-източна Русия, а въ последно време 
и въ околноститБ на Цариградъ. Откритието му въ Бургаско 

3 
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и Варненско е едно отъ най-интереснитЪ лепидоптерологични 
открития отъ последнитЪ години. 

2. ХП. Докладва и показа сбирката отъ Се оп! Чае 
(Со!еор!ега) на Царската ентомологична станция. Сбирката брои 
508 екземпляра, принацлежащи на следнитЪ видове и форми, 
опредЪлени отъ Д-ръ Ед. Книршъ -- Колинъ, Чехия. Се! оп! 5- 
сПепт!а аегиа ! поза Огигу. Търново УП, 1900; Сърларъ-- 
Тракия 28. УШ. 1918, БЪлово -- Родопи УП. 904; Чамъ Курия 
18. УШ. 1908; Карнобатъ 29. УП. 1910; Земенски м-ръ--Кюстен- 
дилско 29. МУ. 1922; с. Бистрица--Софийско; Кресненско де- 
филе р. Струма 18. Х. 1925; Сливенъ УП. 1908; с, БЪли Осъмъ; 
Евксиноградъ при Варна 12. У. 1922; Провадия; -- Ро оз1а 
тог!о КаБг. -- Текиръ Дагъ 7. МУ. 1913; Варна; Сливенъ; Са- 
дово при Пловдивъ; Пловдивъ. - Ро оз!а тпог!о ЕаБг. 
уаг. адицадг!рипс!а а Е. -- Ксанти. Ю. Тракия 5. У!. 1913 
4 екз.; Солунъ--Македония; Сливенъ 9, УП. 1907; -- Ро оз1а 
у1дча Сога. -- Ксанти. Ю. Тракия 5.У!. 1913; Пловдивъ ; 
Сливенъ; Куру Дагъ Юж. Ис. Тракия 2. МУ. 1913; Кричимска 
курия при Пловдивъ 5. У. 1908; -- Робоз1а у!дпа Пога. 
уаг, адзрегза. -- Текиръ Дагъ въ Юго-Из. Тракия 7.У. 
1913; Стара-Загора; Садово при Пловдивъ; Ксанти въ Юж. 
Тракия 28. У!. 1913; Пловдивъ; Сливенъ 14. УП. 1910. -- Ро- 
гоз1а Копта! ВЕ само 1 женски екз. отъ Хасково 25. 
М. 1898, уловено отъ Д. Йозкимовъ,. - Се! опа аигата Г. 
уаг. ригрига! а Неег. -- с. Бистрица Витоша (Н. Нед.); 
Княжево при София (Нед.); Ахтополъ 12. УП. 920 (Илч.);, Сли- 
венъ 9. УП. 1907; Разградъ (Нед.); София 16.М.905 (Д. Йоак); 
Странджа пл., при с. Паничарево, 30. У!. 922 (Илч.); Враца (Нед.); 
Драгалевски ман., на Витгаша пл. 24. УП. 1917 (И. Бур.); 
Се! оп!а ацга(а Г. уаг. у! г! ОТ уеп! г! з Ке! #-Е. По СтЗАИ 
мака (Н. Нед); с. Своге 14. М1. 1915 (Д. Йоак.). 

16. Х1. Говори върху срещането на нъкои късни видове 
пеперуди, наблюдавани отъ него въ парка на Двореца Ев- 
ксиноградъ, 10--25.Х. 1924, Мапезза аа! ап! а хвърчеше 
масово въ съвършено прЪсни екземпляри (вЪроятно Ш гене- 
рация). Само единични много стари и окжсани екземпляри 
бЪха наблюдавани, които принадлажатъ вЪроятно на |-то поко- 

- ление. ПеперудитЪ кацатъ по стеблата на овощнитЪ дървета, 
а особено много по изцапанитЪ съ гроздова шира бъчви 
Мапезза сагди! още по-често отъ първата, сжмщо така въ 
прЪсни екземпляри, вЪроятно отъ |! поколение; кацатъ главно 
по цвЪтоветЬ на Козгаппит, Созтеа и др. градински слож- 
ноцвЪтни растения. Риза датта сжщо така въ голбми мно- 
жества, както нощно време по електрическитЪ фенери, така и 
денемъ по цъвтящитЪ растения въ парка; около единъ цъв- 
тящъ силно миризливъ храстъ Е!еадпиз Гийсапз, съ обемъ 
около 2 кубич. метра, имаше около 200 екземпляри прЪсни 
пеперуди дат та. зр пх сопуо!|уиП! облиташе нощно 
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време, цвЪтоветЬ на грамаднитЪ цъвтящи въ парка Пайшга 
з р., Сжщо и вечерницата Пе! !е!р! а | 1пеаа Пуогпт! са. 
Масгода!озза зе | Па! агит облиташе въ голбмо множе- 
ство цвЪтоветЪ на Козтаппит, а къмъ края на месецъ ок- 
томври се криеше начесто и въ отопленитЪ стаи на двореца 
(сутринь вънъ температурата падаше 8--109 С.) Риза п! 
вечерно време по електр. лампи. | 

“- ЗО.ХП. Докладва за новитЬ си изследвания на пещеритЪ 
въ България, извършени презъ изтеклата година. Посетени 
сж били 26 пещери съ цель изучване тЪхната пещерна фау- 
на Посещенията сж правени отъ него и отъ персонала при 
Царскить Научни Институти: Д. Илчевъ. асистентитЪ Ненко 
Радевъ и П. ДрЪнски, препарзторитБ Иванъ Юлиусъ и Хр. 

„ Матровъ. Отъ множеството, открити до сега, слъпи пещерни 
насекоми, описани сж следнитЬ Со!еорйега: РПеддот 15 е!ез 
Вогет Кп. (новъ родъ и видъ), РнНеддо т! зеез Кадеу! 
Кп., КамтБЬоизеКт!е Па |едепт! Кепа!з Кп. (новъ родъ и 
видъ) и Опуа из 7 1уКоу! Кп. всички отъ пещерата „Ле- 
деникъ“ въ Врачанския Балканъ; Рпеддаот | зе! е5 Вигез | 
педепт! Кепзтз Кп. и РНедцдошт |зе!ез Кадеу! 1! сеу! 
Кп. отъ пещерата „Меденикъ“ при мина Плакалница; Неханп- 
гъоз МегКкИ Ег!у. отъ пещерата на в. Св. Никола въ Шип- 
ческия Балканъ; Нео 11 2 Куа МапеКк: Мп!! и Рагадч- 
уа Шиз Би!даг! сиз Кп., отъ пещерата „Змейови дупки“ 
при ТрЪвна; Нео! 1 г2Куа МапеК! | еаппе! 1 Виг., отъ 
пещерата при ДрЪновския монастиръ; Ме! о!1#г2Куа Ма- 
пеКкр „) ЕзсНемт )Хеап, отъ пещерата „ГолЪма лисца“ -- 
Търновско. Къмъ тия познати до сега пещерни твърдокрили, 
Д-ръ Бурешъ добавя и описанието на единъ новъ видъ, имено 
Рвегоотзейез пойсерз п. зр. отъ пещерата при с. Искрецъ 
-- Софийско, като дава следнята негова диагноза: 

Гопа. 7 пт. Тебе уоппитпеизе, оуайаке, ргездие ог си- 
Гате, ип реш р!и5 Гопдие дие |агде, Беп р!и5 |агде дче |е рго- 
пойит. Ге сош нез Бгиздиетеп! гемес!, его!, Итйе еп ауап! 
раг ипе Гоге сопзиисНоп аппшаге де Та #6е, ргойопде е! егойе. 
5Шопз Еопашх дгойв е! ргездие рагаПе!ез. Ап!еппез дге!ез, шп 
реш р!и5 Гопдиез дие |е согрв. Ргопошт реш, екой, за Базе 
ип реш р!и5 |агде дие е зоттец рагне ро епешг дез сб#е5 
поп 5ппее, ргездие гес!Падпе; |е5 апа!ез розепешгв поп за!- 

1ап!5 еп деПпогв. Еугез ауес ипе зепе Ч5сае де 7 501е5 зиг 
|е 3-е иег5вше е! де р!и5 ипе зое зиг а 4-е ше а реш ргез 

“аи пуеаш Фе |а ргепеге 50е ди 3-е ийегвше. бепе отЬ!- 
„ диее аПдпее |е |опа де Та дошШеге тпагапа!е. |а 1-ге з01е зе 
попуе Беп аргез Гапа!е Ритега!. а 2-те зое ез: р! 15 гар- 
ргоспее де а 3-пе дие де а 1-ге, е! а 4-пе ез! р!и5 е!го1дпее 
де |а 3З-пе дче сеПе-с1 де а 2-те. Аргез а 4-е зое зе Жои- 

о мепЕ дешх ашгез 501ез, даш зет еп! соп!пиег Та зепе опЬ!- 
„ дие Питега!е; па15 еп геае сез 5-тпе е! 6-тпе 5015 зо! |е5 
„дешх ргепиегез 5015 ди дгопре розепешг де а зепе опЬ!- 
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Паче. ез Ддешх 501е5 ар!са!ез де себе зепПе зоп еп розНоп 
погтла!е“. Подробно описание на тоя видъ, синоптическа таб- 
лица на известнитБ до сега Рпеддопзе!ез и и изображение на 
новия видъ сж  напечатани въ ВиШейп де Та 50- 
сее Епюотооддпе де, Егапсе 1925. 

Дрънски П. 

3. М. Съобщава нЪколко нови за България видове 
паяци, отъ Калоферския Балканъ и в. Юмрукъ чалъ (2650 м). 
а именно: . 

1. АташгоБшз Тащдег Кшсг. 
2. РиПодготиз д1зраг АМ!К. 
3. Тагепша пдшШпа С!егсК. 
4. Т7одайпит риш! Р. ОгепзК!. 
Освенъ тия видове, посочи и около 8 видове, които за 

сега оставатъ неопредЪлени и вЪроятно ще излезатъ нови 
видове за науката. 

31 У. Съобщава вида Ер Мепит зсешсит С. отъ с. 
Мугресъ при Бургасъ. Твърде рЪдъкъ паякъ въ насъ. 

16. 1Х. Съобщава нЪколко нови вида за Бълга- 
рия и Балканския п-въ паяци, събирани отъ ЦентралнитЪ Ро- 
допи, а именно: 

1. Огаззиз имтБгайИз Г. Кофн, отъ Дйовленско, 
2, СиБопа сотпра С. |. К. сжщо отъ Дйовленско. 
3. Мкапа зсепса Е. 5. в. Карлжкъ 2187 м. 
4. Тодапит риш! Р. Огеп. я 
5. ГернШурПапез |ергозиз ОН. „ 
6. АпаигоБ!из егЬег Кшсг. 
7. Пусупа риззПа ТПог, южнитЪ склонове, надъ Че- 

пеларе. 
Освенъ тия видове, посочиха се и по-вече отъ 25 вида 

неопредЪлени, много отъ които ще излезатъ нови за науката. 
Общото количество на видоветЬ паяци, събрани презъ 

време на едномЪсечната екскурзия изъ ЦентралнитЬ Родопи, 
възлизатъ на около 372 вида, т. е. половината отъ всички из” 
вестни до сега видове паяци у насъ. 

Д, Илчевъ. 

18. ШП. Съобщава, че въ Кричимската курия, при гр. Плов: 
дивъ, подъ кората на стари джбове, сж били наново намЪрени 
гжмсеницитЬ на рЪдката едра пеперуда РасПп!раза о! 15. 
ГжсеницитЬЪ сж около 5 см. дълги. ТЪ сж презимували отъ 
миналата година и сега ще почнатъ да се хранятъ наново. 
Това ново намиране потвърждава окончателно постоянното 
срещане на тоя видъ въ България. ГжсеницитЬ се хранятъ 
съ ОСпегсиз редипси! ага. 

27. У. Показа пеперудата | | теп! ! 15 сат! Па, полу- 
чена отъ гжсеница, намБрена въ парка при Двореца Врана 



37 

върху растението | оп! сега а! р! депа. Гжсеницата се пре- 
върна въ какавида на 23. У, 193 и даде пеперуда на 8. М!. 1923. 

17. М!. Показа пеперудата Осподупа рагаз! а. Гж- 
сеницитЬ бЪха намврени при с. Вургаре (Странджа пл.) на 
3. М 1923, ТЪ се превърнаха въ какавиди на 19. М!. с. г. и 
дадоха пеперуди на 30. Ш. 1924. 

16. |Х. Показа 12 пеперуди отъ вида Рар!!!о пта- 
сНаоп |., гжсеницитЪ на които бЪха намБрени въ парка 
Врана върху ЮОатпиз ЕахтеПа. ТЪ се превърнаха въ кака- 
види на 15-19. У!. 1924, а отъ тия последнитЬ излЪзоха пе- 
перуди на 1--10, УП. с. г. 

Д. ИПоакимовъ. 

Съобщава за Непир!ега, събрани изъ Странджа. 
планина презъ 1920 и 1921 г., м. юни и юли, отъ Д. 
Илчевъ и спредЪлени отъ него. ГБ принадлежатъ на след- 
нитЪ видове: 

1. Одопюагвиз ригрогойпеашзв, М. Търново, Ахтополъ, 
1. УП. 921 г. 

2. Ецгуда ег пашгиз Е., Малко Търново, Ахтополъ, 
Е. МН. 1921 г. 

. Сагросапв ригргктрепзв ОПедеп., Странджа, 9. У!!. 920 г. 

. АсПа гозгаа де Деег., Странджа, Бургасъ, М. Търново, 
. АсПа асипипаба Г., Бургасъ, М. Търново, 9. УП. 920 г. 
. По!усог!зв Бассагит .., Е » 
.„ апа ипаа Г., ВЕ Врани М. "Търново, 1, МП. 920 г. 
. Еппдета езНушт у. десогашт, Ахтополъ, М. Тър- 

ново, 1. УП 921 г. 
9. Мег! изГга ашадга а Е., Ахтополъ, Созополъ, 14. 

МП. 920 г. 
10. буго таз ез плага! па чз Г. Бургасъ, М, Тър- 

ново, 8. УП. 920 г. 
11. ЗХепосерпаиз арез Е., М. Търново, Ахтополъ, 1. МП. 

921 год. 
12. Сапрюриз |а!егайз Деп, Ахтополъ, Созополъ, 

„14. УП. 920 г. 
13. Гудеиз заха!з 5с. Ахтополъ, Созополъ, 14. УП. 920 г. 

14, Руггосатв ар!егиз Г, Ахтополъ, М. Търново, 25. 
М!. 921 год. 

15. АдерНосо в уапдайсиз Коз5;, Ахтополъ, Созополъ, 
13. МШ. 920 г. 

| 16. Саосопв погуедсиз Сте!,, Ахтополъ, М. Търново, 
24. У1. 921 год. 

17. Адерпосоп!в Бр., Ахтополъ, М. Търново, 24. У!. 920 г. 
18. Гудиз рга!епз!5 |, Ахтополъ, Созополъ 14, МП, 920 г, 

оф лъ 
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Петръ Петковг. 

21. Х!. Реферира върху работата на г-ца Л. Кострицка: 
„Вас! ег! ит Вит Рас! епз сПег |а сПеп! е Зе СаПе- 
га тпеШопе!а“. Печатена въ последния томъ (179) на 
Френската Академия на Наукит+. 

Л. Кострицка, бивша студентка по медицина въ София 
и частна ученичка по Зоология на П. Петковъ, е направила 
тЪзи наблюдения по молбата и подъ ржководството на про- 
фесора отъ Пастеровия Институтъ С. Метальниковъ, комуто 
тя е помощникъ. 

Васепот Вит асепз е откритъ отъ Егуп бпий въ 1916 
год. и причинява болезнотворни тумори у тютюна, земнитЪ 
ябълки, доматитЬ, рейагдопип”а и др. Този микробъ пред- 
ставлява една подвижна аеробна пръчица, която добре вирЪе 
при 25--309С. Попадналъ въ тъканитЬ на растението, той 
причинява канцеровидни тумори, следъ единъ инкубационенъ 
периодъ отъ 5--10 дни. 

Обстоятелството, че бактерията се развива добре при 
обикнов. стайна температура и по-зле при 370С., сж подбу- 
дили автора да направи изследвания за влиянието му върху 
студенокръвнитБ животни и избира за обектъ СаПпепа те!о- 
пеа. У нея бактерията не е предизвикала канцерозни тумори, 
но е причинила интересни инфекции. 

20 гжсеници сж били инжектирани съ емулсия отъ Вас” 
гепот шитИасепв. 10 отъ гжсеницитЬ били оставени при 37", 
а останалитЬ 10 -- при лабораторна температура 20С. 

2--4 дни следъ инжекцията всички гжсеници при 200С. 
измрели, а всички, поставени при 389С., били живи. 

Изследванията на кръвьта показали: 
2 часа следъ инжекцията, въ кръвьта на гжсеницнтЪ при 

200С, имало гопЪмо количество свободни микроби, нефагоци- 
тирани. Следъ 4--6 часа, всички микроби се превръщали въ 
гранули, обиколени съ безцвЪтна капсулка и пакъ нефагоци- 
тирани. Следъ 20--24 часа всички капсулирани гранули на- 
пълно изчезнали, а вмЪсто тЪхъ въ кръвьта на инфектира- 
нитЪ гжсеници се появили малкитЬ пръчици на Васепит #и- 
пи астепз, но вече по-дълги отъ нормалнитЬ. Получила се 
нова раса на приспособяване, произведена въ гжсеницата. 
МикробитЪ отъ тази раса не се превръщали повече въ гра- 
нули и бързо се размножавали въ кръвьта на гжсеницит:. 
Тази раса е фагоцитозна. Следъ 47--72 часа, цЪлата кръвь 
на гжсеницитБ е препълнена съ микроби и тЪ (гжсеницит) 
умиратъ отъ септисемия. 

У гжсеницитЪБ при 370С, всички микроби бързо се пре- 
връщатъ на гранули и се разрушаватъ въ вжтрешностьта на 
фагоцитит5. 
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Отъ изложеното можемъ да заключимъ, че тази бакте- 

рия при обикновенни условия е патогенна за студенокръв- 

нитЪ животни. 

Автора е правилъ опити и съ друга бактерия -- Ппт!- 
Гасепз га с сойа. При нея се получили резултати тъкмо 06- 
ратни на горнит+. 

ИнжектиранитЪ гжсеници поставени при 209С. (темпера- 
турата на лабораторията) останали живи, а поставенитЬБ при 
379С. -- измрЪли въ 24-48 часа отъ септисемия. 

19. Х1. Говори за каталепсията у Ох! рриз по- 
гГОЗи5. 

Шмидъ, който е работилъ върху каталепсията казва, че 
докато голБмитБ Ожрриз и сж способни да изпадатъ въ ка- 
талепсия, то малкитЪ никога не могли да дойдатъ въ такова 
състояние. Това не е вЪрно. 

Показа снимки отъ който се вижда, че младитъ Пхррчиз и 
могатъ да изпаднатъ въ каталепсия, еднаква съ голЪмит+. 

Показа снимки, отъ които се вижда, че даже и току що 
излюпенитЪ, а нъкои и още съ яйцето назадния си край, мо- 
гатъ да изпаднатъ въ пълна и продължителна каталепсия. 
НЪкои отъ новороденитЪ, приведени въ пълна каталепсия, сж 
оставали така повече отъ 24 часа. 

25. Х, Говори за каталепсията у О1х/грриз 
тпогозц5, Влияние на студа. Опити съ Ю подъ 00. 

1. Охрриз 4 см. дълъгъ приведенъ, въ продължителна 
. каталепсия и поставенъ при |--на 09, или подъ 0, остава въ 
каталепсия едва само 20 секунди, следъ което започва бавно 
да свива поединично краката си, -- признакъ че не е вече 
въ каталепсия - и то въ продължевие на 15--20 секунди. 
После вмЪсто да стане, той започва да замръзва. Върнатъ 
при Ю на стаята, той се размръзва и постепенно раздвижва, 

КонтролитЬ -- въ каталепсия. 

2. Ожрриз 3 см. дълъгъ, приведенъ въ пълна и про- 

дължителна каталепсия, поставенъ при горнитЪ условия, ос- 
“ тава въ кателептично състояние само 15 секунди, следъ което 
започна бавно да свива поединично краката си, -- признакъ 
че не е каталептиченъ и после полека замръзва. При раз- 

„ мръзване на стайна Ю (209С.) се раздвижи, 

И тЪзи опити, както опититЬ съ по-висока Ю показватъ, 

. че колкото е по-младъ индивида, толкова по-бързо се съ: 

бужда отъ каталептичния сънь. : 

16. ХП. Говори за каталепсията у О1х?трриз 
. погозиз. Повишаването на Р влияе върху каталепсията, 



О пити при 37"5С, 

1. Охрриз 15/4 см. дълъгъ, приведенъ въ каталепсия и 
поставенъ подъ влияние на Ю 37:59С. следъ #/, отъ минутата 
се събужда съ лудъ бЪгъ. 

Въ контролата -- не събудени. 

2. Всички голбмини Ожрриз и, подложени на опита, го 
потвърдяватъ. 

Въ контролитЪ -- не събудени. 

О пити при 38С. 

1. Пхрриз 41/, см. дълъгъ, приведенъ въ продължителна 
каталепсия и изпитанъ дали е въ пълно каталептично състоя- 
ние, поставенъ при 389С., се събуди съ лудъ бЪгъ следъ 1 
минута и 15 секунди. 

Въ контролитБ -- никой не е събуденъ. 
2. Единъ много старъ диксипусъ, приведенъ въ пълна 

каталепсия, поставенъ при 380С., следъ 4 минути и 10 секунди 
почна да трепери съ заднитЬ си крака (едвамъ доловими 
вибрации), а подиръ малко и съ преднитЬ. Треперанията се 
усилваха, докато се превърнаха въ груби друсания на край- 
ницитБ и на 51/,-та минута скокна на краката си и побЪгна. 

Въ контролитЪ -- никакво събуждане. 

ОпититЪ повторени съ разни голбмини диксипуси пока- 
заха, че повишаването на температурата прекъсва каталеп- 
сията и че колкото индивида е по-младъ, толкова по-лесно 
се събужда подъ влиянието на тази температура. 

О пити при по висока (К. 

ПодложенитЪ на изпитване каталептични Орризи се 
събуждатъ почти веднага и лудо побЪгватъ, тогазъ когато въ 
контролитЪ всички сж напълно каталептични. 

Опити при 27"С. 

Разни голБмини Охрризи, приведени въ пълна каталеп- 
сия при 209С. и поставени при 279С. си останаха за дълго въ 
каталепсия. 

П. Чорбаджиевъ 

18. У1. 924. Реферира за масовото появяване на Са! ор- 
Гепиз | а Йсиз Г. (италиански скакалецъ) въ Ямболско, кж- 
дето е станало необходимо да се предприеме механична борба 
съ неговитЬ ларви. За ограничението на този скакалецъ е 
помогналъ твърде много скореца Раз!ог гозечз Г. 

Показа пеперуди отъ сливовия молецъ Нуропотеицга 
радейПа |... получени отъ гжсеници и събрани отъ сливови 
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дървета отъ Ямболъ и Сливенъ. Сжщо показа екземпляри 
отъ корояда Усо!у из та!!! ВесП5!., които силно сж застра- 
шавали ябълковитЪ дървета въ сжщиятъ градъ, 

Съобщи за масовото появяване гжсеницитЪ на джбовата 
листозавивачка Тог! х у|г! дапа с. по листата на джба при 
Образцовия-чифликъ около Русе, отъ пеперудитЪ на които по- 
каза множество екземпляри. 

25. У1, Реферира за бръмбара Омпор!Н | из Бе! и! ае 
НЬЗЕ, който е нападналъ цъфтящата ржжь въ опитното поле 
на земледЪлската опитна станция въ Русе и ресата на лозя- 
та въ с. Дерекьой (Провадийско), като е причинилъ значи- 
телни повреди. За запазването ресата на лозята отъ този не- 
приятель е било препоржчано парижко зеленило до 196, отъ 
което сж се получили твърде задоволителни резултати. 

З.МП, Реферира за разпространението на пеперудата 
Гутап!:гта д1зраг Г. и за предприетитЪ отъ американ- 
скитЬ ентомолози 5. 9. Сгоззтап и К. М/еББег, изучвания на 
паразититЪ на тази пеперуда въ България. НейнитЪ гжсеници 
презъ тази година сж били намЪрени въ по-голбми количе- 
ства по овощнитЪ дъраета, джба и бука около селата: Ве- 
тренъ и Кашлата (Казанлжшко) и по джба и бука около Русе. 
Въ с. Ветренъ тЪзи гжсеници сж се указали най-много раз: 
пространени и то предимно по овощнитЪ дървета. Въ една 
градина при това село, кждЪто е била устроена временна 
станция за отглеждане на гжсеници сж били събрани и от- 

„ глецани около 80,000 гжсеници, отъ които сж се получили 
21,500 паразити отъ Нутпепор!ега и Отр!ега, принадле- 
жащи на десеть вида. Споредъ съобщения на мЪстнитЪ жи- 
тели, гжсеницитЪ на |. д15зраг Г. въ това село сж се поя- 
вявали масово отъ нЪколко години поредъ. Въ сжшото село 
референчикътъ е наблюдавапъ доста разможенъ бръмбара 
Са! озо ма зусорйпапта |.. и неговитЬ ларви, които сил- 
но сж нападали гжсеницитЪ на Яд! зраг. 

10.МП. Реферира върху правокрилото насекомо Оесап- 
ЕПив ре! исепв зЗсор., което е нападнало голЪма часть отъ 
вдървеннтЪ пръчки на старитъ и облагороденитБ лозя при 
Пещера, чрезъ снасяне яйцата си въ дървесината на пръч- 
китЬ. Огъ съхранени пръчки съдържаши яйца, референчика 
е получнилъ множество ларви, които сж се излюпили отъ ср Ъ- 
дата на май до срЪдата на юний. Отъ сжщитЪ ларви е билъ 
 полученъ единъ паразитъ (отъ сем. СПа| с14 1! дае) още не- 
опредЪленъ. Споредъ сведения отъ мЪстнитЪ лозари, този 
неприятель е билъ забелЪъзанъ и преди 5 години. Показа ек: 
земпляри отъ нападнати лозови пръчки, ларви отъ насекомото 
и неговия паразитъ, : 
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17.МП. Съобщи за следнитЬ вредни насекоми: 1) Лар- 
витБ на мухата Рибоп!е Па пагзирта! 15 Е. | бу. отъ сем. 
Сестдотпу!дае сж били констатирани въ голбмо количе- 
ство по листата на сливитЬ въ Кюстендилъ. Вследствие на 
тЪхното присжтствие по листната петура се появява тор- 
бесто образование съ жълтъ или червенъ цвЪтъ, въ което се 
криятъ ларвитЬ. Показа ларви на мухата и повредени отъ 
тЪхъ листа. 

2) По нЪкои диви круши въ Витоша изъ едногодишнитЬ 
имъ лЪторасли на мЪстото на пжпкитЪ сж се появиви вдър- 
вени подобни на шикалки отоци. Отъ запазени клончета, съ- 
държащи такива отоци референчикътъ е получилъ екземпля- 
ри отъ мухата О!14о!горНниз Бегдепз?! ат пт! Маст!. 
Отъ сжщитЪ отоци е получилъ и екземпляри отъ единъ па- 
разитъ (отъ сем. Спа! с19!дае) още неопредЪленъ. Показа 
екземпляри отъ мухата и клончета съдържащи отоци. 

3) Съобщи за листната въшка Са! урЕегиз согу |! 
Пое! ге, която той е намерилъ по листата на единъ орЪхъ 
въ София и показа екземпляри отъ крилатата форма на 
въшката. 

24.МП. Съобщи за намЪрената отъ него въ околностьта 
на Сливенъ (Бармукъ-баиръ), презъ 1914 г., нова за науката 
пеперуда осу!Нг!5 п. зр., отъ която показа единъ екзем- 
пляръ. Съобщи и за следнитЬ рЪдки и нови за България пе- 
перуди, намБрени отъ него въ околноститЬ на Сливенъ презъ 
1912--1914 г.: 

1) Нурепойез 1аетайиз НЬ. (нова за България), 2) Те- 
рНгос!уз Та зр! 55! П1пеаа, Меб., 3) 5оелобга 11диег- 
геПа Е. К. (нова за Бълг.), 4) Нейегорепеа азеПа 5. М. </ 
(нова за Бълг.), 5) КеБеНа пидеПа у. уез а 15 ЗЖаг.; 6) 
Апсу! 0575 загер!е На Нз., 7) ЕпгорНега ри! снеНа 
Кау., 8) С!едеоБта сапес!а! 15 аБ. | огди! пай з Оп., 
9) СуБо!отта ди! стпайз Тг., 10) Ме! аз1а зирроп- 
да з НЬ., 11) Ригаиз! а д1#Еиза! 15 Оп., 12) СперПазга 
сапезсапа (Оп., 13) Ро усйгоз/з Би! сисгапа Пир. (нова за 

- Бълг.), 14) Ро!успгоз!з аг ет! Тапа |., 15) Нуропо- 
пеш а папа! еБейиз Оп., 16) Тастшрийа етегейа 7. 
(нова за Бълг.), 17) Зутиноса ИзгрпайеПа Нз. (нова за Бълг.), 
18) Пергеззаг! а уепози! е Па Мозс!!., 19) Т 1 зспегга 
пага! пеа Н. М., 20) Ереггеп!а рритБеПа КЪ!. (второ 
находище на новъ за науката видъ откритъ отъ А. К. ДрЪ- 
новски), 21) ЗЕадата ! орНога зегга!е Па Тг., 22) Со!е- 
орпога а!Бтсоз е Па Оир., 23) Со!еорПога агепа- 
ггейа 7., 24) Еас а 1ттошеПа 7. (нова за Бълг.), 25) 
Пустаз!а раг!е!аг!е На Нз. и 26) Еггосгата /азшозейа 
7. (нова за Бълг.). 

7.Х. Реферира: 1) за масовото нападение на пеперудата 
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51 Ео года сегеа!еПа Ойу. по складираната царевица 
въ Орханийско, Ловешко, Луковитско, Троянско, Тетевенско и 
Ябланско, отъ която значителна часть отъ царевицата е била 
унищожена и за нейниятъ паразитъ Са! о!ассиз сега! е- 
Пае Аз го., нападащъ гжсеницитБ на пеперудата, 2) за браш- 
новиятъ акаръ Тугод!урНиз Таг | пае Цеег. -- нападналъ 
брашното въ Орхание. 

28. Х. Реферира върху направенитЪ отъ него опити съ 
сЪровжглеродъ, сЪренъ двуокисъ и температура, като средства 
за дезинфекциране семената на царевица нападната отъ зър- 

. новия молецъ 5110! года сегеа!еПа ОПу. Най-ефикасно 
средство се е указалъ сБровжглерода, който и трЪбва да се 
препоржчва, За дезинфекциране на | куббич. метъръ про- 
странство, запълнено съ царевица е достатъчно 50 грама 
сЪровжглеродъ. 

23.ХП. Реферира за масовото появяване на щитоноснитЪ 
въшки отъ рода | есап! и пт по овощнитЪ дървета въ Кю- 
стендилско и за причинитЪ, които сж способствували за това, 

30. ХП. Съобщи за появяването въ голбмо количество на 
акара Ег!орПуезв р! | оеосор!ез Ма!, по сливитЪ въ с. Кре- 
миковци (Софийско). Показа клончета повредени отъ акара. 

Реферира за наблюденията си надъ живота на бръмбара 
„ Сарподез | епеБгтоп!з Г. Споредъ литературата този 
бръмбаръ снася яйцата си въ най-долната часть на стъблото 
близо при коренната шийка, обаче при разглеждане на мно- 
жество дръвчета нападнати отъ лавритЬ на Сарподез |е- 
пеБг! оп! 5, той е намБрилъ една млада ларва по една тънка 
коренова жилка, намираща се на около 12 см. дълбоко въ зе- 
мята и която ларва не произхожда отъ яйце снесено при ко- 
ренната шийка, а отъ яйце снесено на самата жилка, защото 
водящата за тази жилка часть отъ корена е била съвършенно 
запазена. Този фактъ показва, че Сарподез-а може да отиде 
на известна дълбочина въ земята и тамъ по коренитЪ да снесе 
яйцата си. Това се потвърдява и огъ способностьта на този 
бръмбъръ да се заравя на известна дълбочина въ земята и 
тамъ да презимува, което референчикътъ е установилъ въ 
последствие. 

2 Реферира за наблюденията си надъ ходоветЬ на бръм- 
бара Ааг! из уй г?! 415 |. Когато неговитЬ ларви нападатъ 
младитЪ (1--2 год.) овощни дръвчете се движатъ повече по 

. вжтрешната часть ча дървесината и въ самата сърдцевина, 
| като почти не образуватъ спирални ходове. Напротивъ, лар- 

витБ на сжщия когато нападатъ 2--3 годишнитЪ лЪторасли 
на розитЪ се движатъ въ повечето случаи по външната часть 

|. на дървесината, като ходоветЬ имъ сж винаги съ спиралопо- 



44 

добни завивания. Показа повредени отъ А. у|г! 915 млади 
пръвчета и розови клончета, както и екземпляри отъ АдгПиз:а. 

20.1. 925. Реферира по: 1) по разпространението на щи- 
тоноснитЪ въшки отъ рода Гесап! ит и за корояда 9 со- 
Гуфиз гиди!озиз Кайт. по сливитЬ въ с. с- Мошино и Сту- 
дена (Софийско), които сж причинили масово загиване на 
дърветата въ градинитЪ на тЪзи две села, 2) за масовото поя- 
вяване гжсеницитЪ на пеперудата Спе!Цосатра р!!уо- 
сатра з« ИН. по черния боръ въ Чепеларско и за нЪкои 
особени страни отъ тЪхния животъ, като движението имъ презъ 
тази зима въ Чепеларско и тЪхнзто преждевременно завиване 
въ пашкули изъ самитЪ гнЪзда. 

27.1. Съобщи за намирането на сливовия акаръ Ег!о- 
рпуез рП|оеосорф ез Ма!. по синитЪ сливи въ Луковитъ и 
за термита Тегтлез | ис Ридиз Ко551, намеренъ въ коренитЪ. 
на една лоза отъ сжщия градъ. 

Направи нЪкои бележки върху статията на ентомолога 
А. К. ДрЪновски. Най-пригодната днешна борба съ скакал- 
цитЪ у насъ.“ Изказа мнение, че ловенето ларвитъ на ска- 
калцитЪ посредствомъ насекомни мрежи би могло да бжде 
много по-ефикасно, ако мрежитЬ сж двойни и приспособени 
да не могатъ да излазятъ скакалцитЪ изъ тЪхъ, което той е 
изпитвалъ. 

30.1. Говори върху паразитниятъ методъ за борба съ 
вреднитЪ насекоми, особено застжпванъ отъ американскитЬ 
ентомолози и показа намеренитЪ отъ него паразити по гжсе- 
ницитЬ и какавидитЪ на Г утпап!г!а Яд! зраг Г. отъ с. Вет- 
ренъ (Казанлъшко). 

Въ различни други събрания П. Чорбаджиевъ съобщи 
още и за следнитЬБ вредни насекоми: АкаритЪ: Ег!орбуез 
Егъзгта из Май. -- по листата на орЪхитЬ въ Кърджалий 
и Е. рад! Ма. -- по листата на сливитЬ въ Казанлъшко. 
ЩитоноснитБ въшки: Азр! 91 оф из оз!геаеЕогт!5 Сиг!. 
-- по кората на крушитЪ въ Еленско и А. р!п! 5. -- по ли- 
стата на боровиБ дървета въ Софийско и Чепеларско. Пепе- 
рудитЪ: 5: 1рпо! а за 1с!5 Г. -- гжсеницитБ и сж наме- 
рени масово по листата на тополитЬ около Ямболъ, като нЪ- 
кои отъ тЪзи гжсеници сж били заразени отъ паразитната 
муха Тас!! па |агуагит |. ОхлюовиднитЬ образувания на 
пеперудата Ар! егопа сгепи! е Па Вгд. сж били забеле- 
зани масово по младитЬ клончета на сливитЬ и др. овощни 
дървета при с. Кестричъ (Варненско). ГжсеницитЬ на Ер!ес- 
На е! и еПа НЬ. сж нападнали складираниятъ тютюнъ въ 
Станимака и Шуменъ; тЪзи гжсеници сж били нападнати отъ 
браконида М!1 сгоБгасоп ПеБе! ог зау. Лозовиятъ молецъ 
Ро! усйгоз! в Бо!гапа З<ПИЕ. е забелезанъ по асмитЪ въ 
Габрово. БръмбаритЬ: Гу! (а уез!саогта Г. (испанска 
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муха) е нападнала масово листата на. люлека и ясена при 
Кабиюкъ (Шуменско) и растението | оп! сега Еа!аг! са (ор- 
ловъ нокътъ) при Земл. опитна станция около Русе. Рад! о- 
по из агсиа!из Г., намеренъ по сухитБ орЪхови дървета 
отъ Г. ОрЪховица. О1оггрупсПиз Еигса ВоП. -- наме- 
ренъ изъ лозята около Бургасъ. Ма! диз Неш! р!егиз Г. е 
наблюдаванъ при повреждане цвЪтоветЬБ на сливитЬ около 
ТрЪвна и на ябълки въ София. КороядитЬ: 5со!у из ти!|- 
115 га из Магзп. е намерилъ по брЪста около Малко-Тър- 
ново и Софкя и Ур5 гес! апаш! из ЕНнс!!. -- по бора при 
София. И двата тЪзи корояди сж нови за фауната на Бълга- 
рия, ЛистнитЪ оси: Гудар! г! З<Пг., лъжегжсеницитЬ на 
която сж нападнали пистата на черешитБ въ Габрово и на 
крушитЪ въ и около София и ГорПугиз р!п! Г., чиито лъ- 
жегжсеници пъкъ сж нападнали бора въ мЪстностьта Хисар- 
лъка около Кюстендилъ: часть отъ последнитъ сж били за- 
разени отъ ларвитЪ на ихнеумонида Но!осгетпиз со! иг- 
па! 15 Нот. Въ Сливенъ плодоветъЪ на крушитЬБ сж били 
наяждани отъ правокрилото Рог!  сиТа ачг! си!аг а Г. 

1. Извършени екскурзии. 

ЧленоветЪ на Ентоломогичното Дружество сж направили 
презъ изтеклата година следнитЬ екскурзии: 

М. Аджаровъ. 

Презъ м. августъ изъ  Централнитъ Родопи, около 
БЪла-Черква. 

Д-ръь Ив. Бурешо. 

1. Отъ 2--6. |. до Троянския манастиръ и посещение на 
пещерата „Деветаки“ при гр. Ловечъ. 

2. Отъ 3--5. |М. ПещеритЬ около с. Курило въ Искър- 
ския проломъ за изследване на пещерната имъ фауна. Посе- 
тени пещеритЪ: „Самуилица“, „Гайдарска Ва „Дяволска 
воденица“ и „Водянка“. 

3. На 13. М. Изследване пещеритЬ при гара Лжкатникъ 
и констатиране въ тЪхъ пещерна фауна. Намвренъ новъ видъ 
олигохетъ - Реодг из Бигезе Мей. 

4. 25--27. МУ. Екскурзия до Мургашъ планина и изкачване 
на в. Мургашъ. 

5. Отъ 29. М. до 2 юни изъ ЦентралнитЬ Родопи: Кри- 
чимъ, БЪла-Черква; презъ Пещера за Батакъ, гората Картала 
и Ташъ-Боазъ до Доспатското Блато, връщане презъ Ба- 
ташко-Блато и Ели дере. 

| 6. 21--24. МУ. Екскурзия (заедно съ Д. Илчевъ) за изслед- 
| ване пещеритЪ при ДрЪновския манастиръ и около с. БЪля- 
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ковецъ, Търновска околия. НамБрени нови видове пещерни 
твърдокрили: Нео Куа )еаппе! Виг.и Меюой!>Куа ШзсПеул! )еап. 

7. 20 до 25.М1. Изъ Шипченския Балканъ (заедно съ Д-ръ 
Е. Книршъ отъ Прага), съ цель главно изследване пещеритЬ 
подъ в. Св. Никола и подъ в. Куруджа. НамБрено наново 
пещерното слЪпо твърдокрило Нахашгиз Мегк! Еп. 

8. 2-4. У!. Екскурзия изъ варовития теренъ на Пиринъ 
пл. (придружавайки Н В Царя). Изследване циркуса „Байова 
Дупка“ и изкачване „Каменния върхъ“ 2700 м. Отиване презъ 
Джумая, ПредЪлъ, Мехомия, връщане презъ Банско, Якоруда, 
Юндола, БЪлово, Сестримо. 

9. 20. МП. до 20, УШ. Многобройни екскурзии изъ Рила. 
планина: Чамъ Кория, Маричини езера, Мусала, долинитЪ на 
р. Марица, р. Бистрица и пр. 

10. 21. |Х. Екскурзия за изследване на пещеритЪ при 
гара Лакатникъ. 

П. 3--20. Х. Голбма екскурзия -- Черноморския брЪгъ, 
край гр. Варна. Посещение на пещеритЬ при с. Мадара (Шу- 
менско), на Дикили-Ташъ, на ДзвненскитЪ езера, на Аладжа 
манастиръ. | 

12. 7--11. Х!. Есенна екскурзия изъ Кричимската кория 
при гр. Пловдивъ. 

13. 15--17. Х1. Изъ Кресненското дефиле на р. Струма 
и Джумая, чакъ до Мелникъ и въ Рилския манастиръ. 

14. 9--10. ХП. Изкачване на в. Мусала (придружавайки 
Н. В. Царя). 

П. Дренски. 

1. Отъ 12 май до 24 май, заедно съ Огу!. Вгеип! па 
отъ Виена, обиколи нЪкои части отъ югоизточна България, а 
именно: Бургасъ, кариеритБ, с, Мугресъ, Созополъ, с. Кюприя. 

2, Сжщо съ Ог. Вгеип! па отъ 25 до 31 май екскур- 
зира въ Калоферския балканъ, съ маршрутъ: Пловдивъ, Ка- 
леферъ, в. Юмрукъ чалъ (2650 м.), Джендема, Калоферски 
манастиръ, Калоферъ и обратно Пловдивъ, София. 

3. На 5 юни, заедно съ Д. Илчевъ, до пещерата при гара 
Лжкатникъ и ЦЪрово. 

4. На 7 юни до с. с. Курилово, Кжтина и околностьта. 
5. Отъ 20. М!, до 3. МУП., заедно съ Д. Илчевъ и Н. Ра- 

девъ, пропжтуваха централнитЬ Родопи, презъ следнитБ мЪста: 
-- отъ с. Кричимъ и Вжча, презъ с. с. Жребичко, Яса-Кория, 
Фотенъ, Селча, Дйовленъ, Настанъ, Гйовренъ, с. Балабанъ, с. 
Три-градъ, с. Широка лжка, махлитЬ: Дури и Гела, Мандрата 
на Гела, в. Карлжкъ (2187 м.), пещерата „Лецденикъ“, Чепе- 
ларе, с. Прогледъ и пещерата при него, Хвойна, с. ОрЪхово 
и пещерата при него, Пловдивъ. 

6. На 15. УП. съ г. Д-ръ Бурешъ, до гара Лакатникъ и 
пещерата „Гемната дупка“. 
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7. Отъ 10. МП. до 9. |Х: София, Самоковъ и Чамъ Ко- 
рия. Отъ Чамъ Кория до Иконостаса, Маркоджика и Соко: 
лецъ. А сжщо и до Черната скала. 

8. На З октомври до гара Лакатникъ и пещерата „Тем- 
ната дупка“ съ г. Д-ръ Бурешъ. 

Д. Илчевъ. 

1. Въ края на м. мартъ (29--31) до дефилето на ЯАраба- 
конакъ, в. Илдъзъ-табия, Калдърмата и Елака. 

2. 14 - 16. |У. презъ с. Чурекъ до в. Мургашъ, мЪст- 
ностьта „Яворица“. 
СЗ. 17 - 20. |М. гр. Шуменъ -- Илчовъ баиръ. 

4. 22-23. М. съ Д-ръ Бурешъ до пещерата при 
ДрЪновския манастиръ и тоя при с, БЪляковецъ -- Тър- 
новско. 

5. М, заедно съ П. ДрЪнски и В, Юлиусъ, екскурзи- 
рахме изъ пещеритЪ на с. с. Лакатникъ и ЦЪрово. 

6. На 16-18. М!. екскурзира къмъ гр. Етрополе, Глава 
Панега, Преображ. манастиръ, селата Осмо -Калугерово, Диви- 
таки, Зълково (Ловешко). 

7. Отъ 20. У1, до 3. МП. заедно съ П. ДрЪнски и Ненко 
Радевъ отъ Кричимъ, инсталация Вжча, презъ с. Жребичко, 
Яса-Курия,, Фотенъ, Селча, Дйовленъ, Настнаъ, Гйовренъ, с. 
Балабанъ, Три градъ, Широка лжка, махалитЬ Дури, Гела, в. 
Карлъкъ 2,187, Мандрата--пещерата Леденикъ. --Отъ Широка 
лжка, в. Куковица, Ай чай -- Чепеларе, с. Прогледъ (бивше 
Стамболово) - пещерата. После одЪдъ Самурското дере до 
ДупкитЬ. На 1. УШ -- с. Хвайна -- с. ОрЪхово -- Пещерата --- 
Нареченски бани -- Пловдивъ. 

8-17. УП. отъ Варна (Дв. Евксиноградъ) до устието 
. на Камчия и на северъ до Узунъ-Кумъ. 

9.3. УШП. до хижата „Алеко“ на „Витоша“. 
10, Отъ 29. МП. до 24. |Х. екскурзира изъ Ловеш- 

ката околность -- до с. Микре, голЪмата и малка Пещера 
(4. |Х), -- Дивиташката пещера при с. Дивитаки, -- с. Зъл- 
ково и др 

1. РБ. 26. |Х. Каялъшката пещера при Плевенъ и 
въ Търновско -- Преображ. манастиръ и БЪляковската пещера. 

12. 6-8. Х. Видинъ и Ловния паркъ. 
13. 30. Х. въ > Търновско Преображ. манастиръ и 

БЪляковската пещера. 
14. 10. ХП. 1924 г. Искрецката Пещера -- заедно съ 

препаратора Ив. Юлиусъ. 

К. Кузевъ. 

Презъ августъ месецъ лесовъдна екскурзия изъ Родо: 
питЕ: Баташки-бегликъ, Доспатъ, Чехлйово. 
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П. Петковъ. 

1. Варна и околноститЬ УП, УШ и Х. 
2. Витоша. 
3. Люлинъ и краятъ на западъ отъ с. Банки, У!. 
4. Пловдивъ и Пазарджикъ, М!. 
5. Около с. Курило. 

Чорбаджиевъ 1. 

1. Отъ 174М -- 22.М обиколи околноститЬ на селата: 
Сарж-Муса, Аланъ-Кайракъ, Заберново, Кайракьой (Бургаско) 
и с. Кладара (Малко-Търновско), по проучване на масово по- 
явилитБ се полски мишки и по организирането на борбата 
съ тЪхъ. 

2. Отъ 9.М -- 14.М екскурзира заедно съ ентомолозитЬ 
5. 5. Сгоззтап и К. ММеББег отъ Вашингтонъ по нЪкой отъ 
гориститЬ мЪста изъ околноститЪ на с. Ветренъ (Казанлъшко), 
гр. ТрЪвна, Шуменско, и около Образцовия чифликъ при 
Русе, за остановяване главнитБ находища на пеперудата 
Гутап!гта а! зраг Г. 

3. Отъ 30.М--3.М обиколи околноститЪ на гр. Ямболъ и 
нБкои отъ съседнитЪ му села (с. с. Кокорево, Козарево, Ха- 
ново, Хамзоренъ, Симеоново и Мидирисъ) и околноститЪ на 
с. Керменлий (Сливенско), по проследяване празпростране- 
нието и по организиране на борбата съ масово появилиятъ 
се италиянски скакалецъ Са! ор!епиз | айсиз Г. 

4. Отъ 10М1 -- 14.МГ екскурзира около с. Ветренъ (Ка- 
занлъшко) за събиране на материали отъ паразититЬ на 
Гутап:г!а а! зраг Г. 

5, На 12 и 13.МП посети Юндолъ (РодопитЪ) за събира- 
не на материали по короБдитЬ (Пр! ае) отъ иглолистната 
растителность. 

6. Презъ юли и августъ направи 3 еднодневни екскурзии 
по Витоша (около хажата „Алеко“ и ЗлатнитЪ мостове) за 
събиране материали по короБдитЬ отъ иглолистната рас- 
тителность. 

7. На 12 |Х направи еднодневна екскурзия изъ гористата 
мЪстность около Чаталка (Сливенско), за събиране материали 
по коробдитБ отъ широколистнитБ дървета. Презъ сжщиятъ 
месецъ направи нЪколко малки екскурзии изъ близкитЬ окол- 
ности на Сливенъ за събиране материали по вреднитЪ на- 
секоми. 

8. Въ началото на декември посети Кюстендилъ и нЪкои 
отъ съседнитБ му села за проучване животинскитЪ неприя- 
тели, като причина за масовото изтощаване на овощнит Ъ дър- 
вета (главно сливитЪ) изъ тамошнитЪ градини. 
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4. Печатни трудове на членоветь на Българското Ентомологично 

Дружество прозъ 1924 ГОД. 
М. Аджарове. 

1. Приносъ къмъ пеперудната фауна на Пловдивъ и 
околностьта му. -- Трудове на Бълг. Природоизпит. Друж,, 
кн. Х1, стр. 122--130. София 1924. 

Д-ръь Ив. Буреш». 

1. Кратка история на Българското Ентомологично Дру- 
жество. -- Известия на Б. Ент. Д-во. Кн. |, стр. 3--10. Со- 
фия 1925. 

2. Пещерна фауна въ България (1. ДосегашнитЪ ни по- 
знания по пещерната фауна на България; 2. СлЪпи пещерни 
твърдокрили). -- Трудове на Б. Пр. Д-во, кн. Х!, стр. 143--163. 
София 1924. 

3. МоцШдае (Нут. Асшеаа) деззатей п Вшаапеп, ТНга- 
степ ипд Маседошеп. -- МиеПипдеп дег Ва. Епоюото!од. Пе- 
зе! 5 спа! 11 боПа. В. 1, 53. 36. бойа 1924. 

4. История на ентомологичното проучване на България. 
-- Трудове на Бълг. Наученъ ЗемледБлско-Стопански Инсти- 
тутъ. Ле 8, 136 стр. стр. 89. София 1924. 

В. Григориев». 

1. Опасната за овощнитЪ дървета гжбичка Сарпофит 
занстит Мо. -- Сп. „ЗемледЪлие“, год, ХХШ, стр. 156--157. 
София 1924. 

2. Житенъ молецъ оПогода сегеаеПа. - Сп. „Земледе- 
лие“. год, ХХШ, кн. 9, стр. 134-136. София 1924. 

Ал. К. Дроновски. 

1. Ново находище на вида 7Хегупйа (Ша) сепзу!. -- 
сп. Естествознание и География. Год. УШ, кн. 9/10, стр. 
333--340. София 1924. 

2. Върху пеперудната фауна на ю. з. Македония. -- сп. 
Естесгвозн. и Геогр., год. МШ, кн. 9/10. стр. 338 -- 339, Со- 
фия 1924. 

3. Най-пригодната днешна борба съ скакалцитЬ у насъ. 
-- Спис. на Землед. Изпит. Инстит, въ България. Год. |, 
кн. 1, стр. 89--98. София 1924. 

П. Дренски. 

1. Живота на нашитЪ сладководни риби. -- сп. Рибар- 
ство. Год. 1, кн. 3/4, стр. 2--6. Варна 1924. ц 

| 2. Къмъ характеристика на българската сладководна их- 
тиофауна. -- сп, Естествозн. и Географ., год. |Х, кн. 3., стр. 
86--93. София 1924. 
| 4 
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3. Единъ новъ видъ риба за Дунава, Вепйор!Ииз пласго- 
серпаиз РаПаз.-- Трудове на Бълг. Прир. Д-во. Кн. |Х, стр. 
64--67. София 1924. 

4. ОпредЪлитель на нашитЬ черноморски риби. -- Тру- 
дове на Б. Пр. Д-во. Кн. Х!, стр. 50--63. София 1924. 

5. Мръстенето на нашит сладководни риби. -- сп. Ло- 
вецъ, год. ХХУ. бр. 4, София 1924. 

6. Зимния риболовъ подъ леда по дунавскитЬ ни блата. 
-- сп. Рибарство, год. 1, кн. 9--10, стр. 10--11. Варна 1924. 

7. НашитБ и чуждоземни влечуги въ Царския Музей. 
Сбирката отъ змии. -- сп. Природа. Год, ХХУ, кн. 3, стр. 
37- 39. София 1924. 

Ариада при 

1. Мравколъви -- Муглеевопдае (Чешгорега, |пзес(а), 
срещащи се въ България, Тракия и Македония (по сбирката 
на Царската Ентомологична Станция въ София).--Трудове на 
Бълг. Прир. Д-во, кн. Х!, стр. 63-112. 2 Табл. София 1924. 

Д. Илчевъ. 

1. Царевичния молецъ и неговата вредителность. -- сп. 
Естествозн. и Географ., год. |Х, кн. П, стр. 69--72, София 1924, 

2. Приносъ къмъ пеперудната фауна на българска 
Странджа планинг. -- Трудове на Бъл. Пр. Д-во. Кн. Х!. стр. 
167--183. София 1924. 

3. Граховия бръмбаръ. -- сп. ЗемледЪлие. Год. ХХУП, 
кн, 3, стр. 40--42. София, 1924. 

4. АмериканцитЬ и борбата съ вреднитЬ насекоми (1|- 
тапша враг). -- сп. Природа, год. ХХ!М, кн. 10, стр. 151-- 
152. София 1924. 

5. НашитЪ термити. -- сп. Природа, год. ХХМ, кн. 10, 
стр. 154--155, София 1924. 

6. ЕстественитЪ врагове на пеперудитБ и тЪхното значе- 
ние въ природната економия. -- сп. Естествозн. и Геогр, 
год. |Х, кн. 3, стр. 109--115. София 1924. 

7. НасекомояднитБ птици и нуждата отъ тЪхната за- 
крила. -- сп. Ловецъ. год. ХХМ, бр. 3, стр. 3--5. София 1924. 

8. Странджа планина. -- сп. Български туристъ, год. ХУ!, 
кн. 5. София 1924. 

Д. Йоакимовъ. 

1. Лещения бръмбъръ (Гапа |еп!з |). -- сп. Природа, 
год. ХХ, кн. 5/6, стр. 84. София 1924. а 

Ог. Ед. Кис. (Койп, Войпепиа). 

1. Вейгаде гиг Кеппш!зз дег Опегдашпа Рпеддопизе!ез 
Кп. -- Аста бойейайез Епютоод!сае радиа Кос. Х1, 
р. 62--63. Ргапа 1924. 
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2. Вейгад гиг Еашпа БПпдег Тгеспеп Вшдапепв. -- Тру- 
дове на Б. Природоизпит. Д-во, Кн. Х!, стр. 163--166, таб. |. 
София 1924. 

В. Ковачевъ (Русе). 

1. Бозайната фауна на България, -- Трудове на Бълг. 
Наученъ ЗемледЪлско-Стопански Институтъ. Хе 11, 68 стр. 
80, София 1924. 

Проф. Дръь Ст. Конс улов. 

1. Единъ исполински ракъ отъ Черно море.--сп. Приро- 
да, год. ХХУ, кн, 1, стр. 7-8. София 1924. 

2. Предварителни изучвания върху „Злата муха“. -- Тру- 
дове на Науч. ЗемледЕл.-Стопан. Институтъ, Хе 10, 13 стр. 
София 1924. (заедно съ К. Паспалевъ). 

Рко/. Ог. 1. Котагек (Ргада). 

1. Ге МррееКгапкней дег Моппе ипд дег Еггедег Дег- 
зеБеп. -- Хейзсаг Е г апдемапфе Епотооде. Ва. Х, Ней. 1, 
5. 96--162., 2 Та. Вет 1924. 

2. "Чесо 2 Моюде Сесдотуа Бгаспупега. -- |езпсКе 
ргасе. Кос Ш, 5. 1-4, Рвек 1924. 

3. 2ргаута о г? еп! а Боод! Копага (Апорпейез тасш!!- 
реп!5) ао обагсе ердеписке тпаапе па Зоуепзки -- МейК 
попизЕег. гдгауоп! а 1ейезу уусПоуу!. Ргайа 1924. 

Юл. Милде. 

1. Ловъ на дивечъ съ плашила. - сп. Ловецъ, год. ХХ, 
бр. 7, стр. 7 -8. София 1924. 

2. Условия за ловнитЬ развъдници и начинит за раз: 
въждане на дивеча. - сп. Ловецъ, год. ХХМ, бр. 10, Со- 
фия 1924. 

А. Маркович. 

1. Календарь за овощари. -- сп. Природа, год. ХХ, 
кн. 5--10. София 1924. 

Рго/. 2. Мобгтгеск!. (5Юеглемсе, Роодпе). 

1. Кегегав М. М. Воддапом--КаЖом. кизсКаа |Шегайига 
ро риК!адпо| епото!0д4й, -- Ро5Ке Рзвто Еп ото!од1сгпе. Г. 
Ш, Мг. 3, р. 105 -107. |Глмом 1924. 

2. Майпезге гадапа осйгап! |ази ро!5Кедо. -- ОдЬИКа 
г. „Гази ро!5ЮЖедо“. Кок. П, Хе 9. Магзгама 1922. 

П. Патево. 

1. Приносъ къмъ изучването на сладководнитБ КПуго- 
ройз въ България. -- Трудове на Б. Прир. Д-во, кн. Х!, стр. 
ш-- 16. София 1924. 
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2. Съобщение върху сладководнитЬ Вгуогхоа въ Бълга- 
рия. Труд. Б. П. Д-во, кн. Х!, стр. 119--121. София 1924. 

П. Петково. 

1. За въгареца. -- сп. ЗемледЪлие, год. ХХУШ, кн. 6, 
стр. 90--92. София 1924. 

2. Осификация на крайницитБ у новороденитБ Миз 
пизсешив, -- Трудове на Бъл. Пр. Д-во, кн. Х1, стр. 131--142. 
София 1924. 

3. Изследвания върху дишането на нЪкои домашни 60- 
зайници. -- Годишникъ на Универс. 1924. 

4. Ненормални съотношения на бЪлитЪ кръвни тЪлца у 
нЪкои домашни бозайници. -- Годишникъ на Универс., 1924. 

5. Приносъ къмъ изучаване съединяването на челнитЪ и 
носни кости въ черепа на у!5 апез Г. -- Трудове на Бъл. 
Прир. Д-во, кн. Х!, стр. 113--118. София 1924. 

6. МегвисПе г2иг Везсештдаипа дег М/шдгедепегацоп ап 
РНапапа допосерПаа. -- 2е5ЕгашШаНопз Гогзспипдеп. Ва. |, р. 
57--73. Вейа 1924 (заедно съ Рго!. Ог. М. РорроН). 

Пе. Ег. Катрфоизев. 

1. МоШоуе па Еерб сиКгоуе. -- Оспгапа КобШа Кос ТУ, 
5г. 29--35, 81-87. Ргапа 1924, 

2. Чоу! ВКидсоуе Герп!. -- 1150 сиКгоуагтске. Кос, М.Ш,. 
5г. 63--66. Ргапа 1924. 

3. зсшсоуе герп! гоки 1923, -- 5! сиКгоуаглсзке, Кос. 
ХШ, зет. 151--155. Ргава 1924. | 

4. Ппе езресе попуейе де ЗраПа Че Вшдапе, -- Сагор!5 
СезКоз!оуепзке Зроепоз! Еп/ото!одзКе Кос Х1, р. 68- 69. 
Ргапа 1924. | 

5. Гез Хаптойпиз ашх уешх апортез. Саз. СазКо5! 5ро!. 
Епот. Кос Х1, Ргапа 1924. 

В. В. Стрибърни. 

1. Неканени пролЪтни гости въ овощната градина. -- 
ЗемледЪлска Практика, год. |, кн. Ти2, стр. 14-18. София 1924. 

2. Влияние на низката температура върху овощнитЪ дървета 
и зеленчуковитЬ растения презъ зимата. -- сп. Бълг. Ово-. 
щарство, кн. 2, София 1924. 

3. Критика върху пълното ржководство по овощарство 
отъ П. Д. Бубовъ., -- сп. Бълг. Овощ., кн. 9. София 1924. 

4. ЗимнитЬ студове и овощнитЪ дървета. -- сп. Землед. 
съвети, кн. 2. Плевенъ 1924. 

5. Причини за безплодието у овощнитЪ дървета. -- сп. 
Землед. съвети, кн. 3-4. Плевенъ 1924, | 

“ 
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6. ЛЪтно пръскане на овощни дървета за предпазване 
отъ болести и животински неприятели. -- сп. Земл. съвети, 
кн. 7--8. Плевенъ 1924. 

7. Хлороза (жълтене на листата при овощнитЪ дървета). 
-- сп. Земл. съвети, кн. 10. Плевенъ 1924. 

8. Ржководство за отглеждане и използуване на най- 
хубавитгБ градински цвЪтя. -- 10 печ. коли. Плевенъ 1924. 

9. Овощарството въ Троянско и Тетевенско и мЪрки за 
неговото подобрение. -- Изд. на Бълг. Наученъ Земл.--Стоп. 
Институтъ. София 1924, 

П. Чорбаджиеве. 

1. Бележки върху короядитЪ (|р!9ае) въ България. -- Из- 
вестия на Бълг. Ентомолог. Друж., кн. |, стр. 33--35. София 1924. 

2. Лозовиятъ молецъ въ Софийско и борбата съ него.-- 
Окржженъ бюлетинъ, изцание на Соф. Окр. Постоянна Коми- 
сия, год. 1, кн. 7, стр. 379--384. София 1924. 

З. Зърновиятъ молецъ (5Чо года сегеа!еПа О!.) и средства 
за борба съ него. - Окржженъ бюлетинъ, год. 1, кн. 7. 
стр. 287--293. София 1924. | Щ 

4. Зърновия молецъ (5Погода сегеаеПа О1.). и средства. 
за борба съ него. -- Хвърчащъ листъ Хо 12 на Землед. Из- 
питат. Институтъ въ София. 8 стр. стр. София 1924. 

5. Бележки върху вжтрешнитЪ паразити на вреднит: на- 
секоми и тЪхното използуване въ практиката. -- Спис. на 
Землед. Изпитат. Институти въ България, год. Ш, кн. 1, стр. 
84--88. София 1924. 

6. Зърновия молецъ по царевицата. -- в. Стожеръ. год, 
П, бр. 37 и 38, 1924. 

7. Нвколко неизвестни и малко известни неприятели у 
насъ. -- Спис. на Землед. Изпит. Инстит. въ България, год. |!!, 
кн. 2 и 3, стр. 169- 175. София 1924. 

8. Лозовиятъ молецъ по асмитЬ у насъ и средствата за 
борба съ него. -- сп. Естествозн, и География. год. |Х. кн. 
4и 5, стр. 154--158. София 1924. 

Съставилъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 



Оригинални статии. 

Приносъ къмъ изучване биологията на 
вредниятъ скакалецъ Саор(епиз Жайсиз |. 

отъ Т ДЪлчо Илчевъ“) 

Вейгад гиг Воофе Дег зсрадсПеп Неизс!- 

геске Саор!епиз Кайсиз Г. 
уоп т О. Шзспеу. ЗоПа. 

Презъ 1919 и презъ 1920 година скакалеца Са!ор!епиз Па- 
Псиз |, се появи въ голБми множества на много мЪста въ 
Западна-България и причини значителни повреди, както на 
житнитЪ посеви, така и на бостанитЬ. Написаха се за борбата 
съ скакалцитБ доста много публикации, които подробно разяс- 
ниха въпроса какъ да се бориме съ тоя бичъ на земледЪл- 
скитБ култури у насъ. Това, обаче, което въ всички тия ста- 
тии липсва, сж биологични данни и данни върху разви- 
тието на тоя видъ у насъ въ България. Това ме подбуди 
да предприема отхранване на тоя скакалецъ на затворено въ 
инсектариума на Царската Ентомологична Станция, за да 
мога по такъвъ начинъ да проследя развитието му отъ яйце, 
до полово зрЪло имаго. Благодарение на агронома-фитопа- 
талогъ В. Найденовъ ##), който живо се интересуваше отъ 
биологията на вреднитЪ скакалци и който написа хубавата 
брошура: „Италиянскиятъ скакалецъ и борбата изобщо съ 
скакалцитЪ“ (София 1920 год. 48 стр.), азъ можахъ да се 
снабдя презъ пролЪтьта 1920 год. съ яйца отъ тоя скакалецъ, 
събрани отъ г-на Найденова на 10 май 1920 год., въ мЪстно- 
стъьта „Мала Присоя“, до с. Изворъ, Брезнишко. 

Ларвит излЕзоха отъ казанитЬ яйца на 27 май при 
температура въ стаята 18--21 С. ПрЪсно излюпената ларва е 
бла, черни сж само голбмитБ сложни очи, заемащи по-голЪ- 

ж) Въ дневника на Царската Ентомологична Станция въ София 
за 1920 год. се намБриха държани отъ Илчевъ бележки върху биоло- 
гията на скакалеца Саорепиз Цайсиз |., които, поради важностьта 
която тоя видъ представлява за нашата приложна ентомология, азъ 
(Д-ръ Ив. Бурешъ) събрахъ и изложихъ въ настоящата статия. 

жж) Сега началникъ по земледЪлието въ Министерството на Зем- 
ледЪлието и ДържавнитЪ Имоти (бел. Бурешъ). 
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мата часть отъ главата. Ларвата почернява следъ 1 до 2 ча- 
сово стоене на въздуха. Тяе 5--7 мм. дълга, черна, съ черни 
пипала, голъбми черни очи. Първиятъ и вториятъ чифтъ крила 
сж бЪлезникави, покрити съ дребни черни точки, видими само 
подъ лупата; третиятъ чифтъ задни долни крака сж черни, съ 
характерни три бЪли пръстени (петна) по бедрата. Разполо- 
жения следъ главата тораксовъ щитъ, е сжмщо черенъ, но на 
задния си край завършва съ бЪло елипсовидно петно, което 
изглежда, съ просто око, като бЪла якичка задъ главата. 

Първото събличане на кожата стана на 14 до 15 
юний, т. е. 18 -- 19 дни следъ излупването отъ яйцето. 
Ларвата е дълга 7 мм., пипалата 2 мм. Общиятъ черенъ цвЪтъ 
се запазва. Пипалата сж черни, съ бЪли пръстенчета (видими 
добре съ лупа). Първиятъ и втори чифтъ крака сж слабо ка- 
фени съ черни точици. Третиятъ чифтъ дълги крака сж черни, 
съ още по-ясно забележими 2 бЪли пръстени (ивици) и едно 
бЪло поле въ основата на бедрото, дЪто то се залавя за то- 
ракса. Главата, съ изпъкналитЬ сложни очи, е черна. Торак- 

„ совиятъ щитъ е черенъ съ оше по силно развита бЪла якичка, 
която почти че обхваща и гръбната страна. Зачатки отъ крила 
липсватъ. Температурата на стаята, кждето ларвитЪ се отглеж- 
датъ (инсектариума), бъ 20--250 С, 

Второ събличане на кожата си извършиха ларвитЬ 
на 5 до 7 юлий с. г. 

Трето събличане -- на 16 и 17 юлий с. г. Веднага 
„ следъ събличането ясно личатъ зачатъцитБ отъ крила. Лар- 
витЬ хранени съ луцерна. Ядатъ охотно. Много добре се чув- 
ствуватъ на слънце. 

Четвърто събличане на кожата извършиха ларвитЪ 
на 23 до 25 юлий. РудиментарнитБ крила сж по-дълги, от- 
колкото въ предишната фаза. 

Пето последно събличане стана на и По- 
лучи се крилато напълно развито имаго. Температурата на 
стаята е 25 до 300 С. 

| Пълното развитие на Саоркепиз Найсиз, отъ > излупва- 
нето ларвата отъ яйце, до получаването на възрастна крилата 

" форма, при отглеждане въ инсектариума на Царската Енто- 
„ мологична Станция (при температура 20 до 300 С.), трая отъ 27 
„май до 17 августъ 1920 год., т. е. всичко 2 месеца и 20 дни. 
„При по-висока температура, а особено ако ларвитЪ сж изло- 
„жени на прЪмата слънчева свЪтлина, развитието става малко 
„ по бързо. 

/ ВъзрастнитЪ скакалци, особено женскитЬ, живЪха на за- 
„ творено до 16 септември с. г., презъ което време се извърш- 
„ ваше оплодването и снасянето на яйцата, които сж събрани 
въ капсули заровени въ земята. Яйцата презимуватъ. 
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Смъзтоносно нападвнно на лозата отъ дървоснноядното бръмбарчо 
Диигзапоги (Хуйевогие Фраг Е. 

отъ Д. Йоакимовъ 

Везсайймоцеп. Мег Неро шини. Фе Гагмеп ог Кайого Дпувапоги 
(Хуевоги). Фвраг Е. 

уоп О. ГоаКкКтлоу, Зойа. 

Миналото лЪто 1924 г., презъ м. м. юний -- августъ, ми 
попадна случай да наблюдавамъ нападнати асми (лози) отъ 
споменатото въ заглавието, бръмбарче. 

Въ с. Турия (Казанлъшка околия) виреятъ около сто- 
тина голбми асми отъ стара лоза, всички здрави и отлично 
плодоносни. Почти около половината отъ тЪхъ миналото лЪто 
(1924 г.) изсъхнаха напълно отъ нападението на споменатото 
бръмбарче. Презъ м. юний нЪкой отъ асмитЪ тамъ изсъхнали 
и при оглеждането имъ се забелезало тукъ-тамъ по стъблото 
и клонетЪ малки кржгли дупчици, около 1 м. м. въ диаметръ. 
Всички други надупчени така асми презъ юлий и августъ из-. 
съхнаха до една. 

Въ кои дървета се бЪ плодилъ до тогава тоя пакостникъ 
и внезапно нападналъ асмитБ, нищо не можа да се узнае. 
При липсата пъкъ на специална литература, не можа да се 
узнае сжщо до каква степень е смъртоносно за асмата (лозата) 
нападението на тоя пакостникъ, освенъ указания, че, едно- 
временно съ другитЪ листни дървета, той напада и лозата. 

Отъ особенноститЪ при това нападение можа да се забе- 
лежи само, че на единъ чардакъ, на който виреяха три сорта 
асми (черна резекия, чаушъ и мискетъ), бБше нападната и 
изсушена само едната отъ тЪхъ -- чауша. ДругитЬ никакъ не 
покътнати и до сега, макаръ че разклоненията имъ се пре- 
плитаха на чардака и всички еднакво бЪха здрави до тогава. 
Въ съседенъ, обаче, дворъ, на стотина метра далечъ отъ пър- 
вия чардакъ, другъ такъвъ, съ асма само отъ черна резекия, 
цЪлиятъ б6Ъ напълно унищоженъ. И двата тЪзи чардаци асми 
до тогава сж били еднакво здрави. Условията, обаче, за неед- 
наквото нападение на единия и другия чардаци асми останаха 
непрослЪдени и неотгатнати. | 
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Прегледъ на вреднить носокоми въ Бългшрия презъ 1924 Г. 

и борбата съ ТЪХЪ, 

Отъ П. Чорбаджиевъ. 

Овемвиск шрем ще зсивдиспел Тозожел 1 ВшШощнеп Пи 
Уши 1929. 

Моп Р. ТзспогЬад лет, ЗоПа. 

Економичното значение, което иматъ насекомитБ за 
стопанския животъ на България, особено за културнитЪ ра- 
стения, се увеличава всЪБка година и вредата отъ тЪхъ се чув: 
ствува все повече и повече, при належащата нужда отъ едно 
по-интензивно използуване на културнитЪ растения. Това добре 
вече се забелЪзва и отъ отдЪлнитЪ частни стопани. Нуждата 
отъ борба съ вреднитБ насекоми става все по-належаща, а 
такава по настоящемъ се води още съвсемъ недостатъчно и 

. неправилно. Като се изключатъ нЪкои по-образцови дър- 
жавни стопанства и една съвсемъ малка часть отъ частнитЪ 
такива, въ всички останали стопанства културнитЬБ растения 
може да се каже сж изоставени съвсемъ безъ защита отъ 
вреднитЪ насекоми. Този недостатъкъ се длъжи на слабото 
внимание, което се е отдавало на вреднитЬ насекоми, било 
отъ страна на държавата, било отъ страна на ентомолозитЪ 
въ страната и на недостатъчната организация за защатата на 
културнитЪ растения отъ тЪхъ. Тази защита се намира още 
въ своето начало, едва сега започва да се поставя и като 
естествено последствие на това е -- една твърде слаба спра- 
вочна и информационно-статистична служба по вреднитЪ на- 
секоми. Понятно е, че при такова положение не може да се 
прави пъленъ и точенъ прегледъ на економичното значение, 
което сж имали вреднитЪ насекоми за стопанството ни презъ 
1924 тодина. На всЪки случай съ положителность може да се 
каже, че общата загуба отъ реколтата причинена отъ насе- 
комитЪ далечъ трЪбва па надминава стотини милиона лена. 
Възъ основа на сведенията и на материалитЬ по вреднитЪ 
насекоми презъ тази година, както и на непосредствено пра- 
венитЬБ лично отъ менъ наблюдения по тЪхъ, би могло да се 
направи известна, макаръ и не пълна характеристика на го- 
дината въ ентомологично отношение. 1924 година може да се 
характеризира като не особенно благоприятна за масовото 
появяване на вреднитЪ насекоми. Гова не може да бжде иначе, 
защото тази година се предшедствуваше отъ една твърде 
неблагоприятна за масовото появяване на насекомитЬ година 
-- 1923 година. | | : 
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Презъ годината се появиха масово и обхва- 
наха по-обширни пространства само следнитЪ 
насекоми: 

1. Италиянскиятъ скакалецъ (Са! ор!епиз 1 Еа- 
Исиз Г.) -- въ околноститЬ на гр. Ямболъ и 20 села отъ 
околията му,--с. Керменлий (Сливенско) и около Варна мЪ- 
стностьта „Пейнирджикъ“, по посока къмъ с. Звездица. Бла- 
годарение на предприетата навреме механична борба съ лар- 
витЪЬ на скакалеца, още въ тЪхната най-млада стадия, и на 
масовото прииждане на птицата скорецъ Раз ог гозечз |. 
въ всички застрашавани отъ скакалеца мЪста, ларвитЬ му, въ 
значителната си часть, бЪха унищожени, скакалецътъ въ по- 
възрастнитЪБ си стадии не можа да се появи, освенъ единично 
и вредата отъ него остана незначителна. Въ околноститЬ на 
с. Хамзоренъ (Ямболско) бЪ забелЪбзано масово измиране на 
младитБ ларви, предизвикано отъ гжбичка отъ рода Во!г!- 
15. Споредъ провЪрени сведения. масовото появяване на 
италиянския скакалецъ въ Ямболско е предизвикано отъ пре- 
летелитБ откъмъ Казжлъ-Агашко маси отъ възрастни скакалци 
въ края на лЪтото 1923 г., които сж оставили тукъ яйцата си. 

2. Зърновиятъ молецъ (510! года сегеа!е а 
ОПм.). -- Тази малка пеперуда за пръвъ пжть се забелЪза 
да се появява масово въ страната и то съвсемъ неочаквано, 
като обхвана значителни пространства. На много села отъ 
околиитЪ: Орханийска, Троянска, Тетевенска, Ябланска, Луко- 
витска и Ловешка, голБма часть отъ складираната оронена 
или неоронена царевица отъ реколтитЬ 1923 и 1924 год. сж 
унищожени отъ нейнитЪ гжсеници. Отчасти пострадаха и 
нЪкои отъ житнитЪ хамбари и необраната още царевица. Като 
единственно най-сигурно средство, което би могло да се упо- 
трЪби за борба се препоржча сБровжглерода, което се и 
изпита. 

3. ЩитоноснитЪ въшки: Г есап! ит зр. зр. и 
АзртдТо из о5 геае огт!5 Сиг!, Въ края на лЪтото се 
забелбза масово изтощаване на овощнитЬ градини, главно 
сливовитБ дървета, около гр. Кюстендилъ и 25 села отъ око- 
лията му, предизвикано отъ недостатъчната грижа за тЪхъ, 
въ резултатъ отъ което сж се появили масово щитоноснитЪ 
въшки отъ рода | есап!ит и отчасти Азр! Я1о из о5!ге- 
аеГгогт! 5. За борба съ тЪзи щитоносни въшки отъ страна 
на Министерството на Землед. и Д. Имоти бЪха предприети 
въ широкъ размвръ демонстративни пръскания съ дендринъ. 

4. Боровата процесионка (ТЛаите!0о роеа р!- 
гуосатра ус.) ГжсеницитЬ на тази пеперуда отъ нъколко 
години сж нападали масово голбми пространства отъ есте- 
ственитЪ насаждения отъ черъ боръ около селата: Хвойна, 
Павелско, Малево и ОрЪхово (Чепеларско). Презъ последната 
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година количеството на тЪзи гжсеници достигна максимал- 
ностъ и предизвика силно повреждане и изсъхване на голЪма 
часть отъ нападнатитЬ дървета. Противъ този вредитель се 
предприе изрЪзване на гжсеничнитЪ гнЪзда и умъртвяване на 
съдържащитЪ се въ тЪхъ гжсеници. 

По отдЪлнитЪ култури като по-важни трЪб- 
ва да се отбелЪжатъ следнитЪ насекоми: 

Овощнит дървета стоятъ на първо мЪсто по повреж- 
дение отъ вреднитЬ насекоми. Най-голБма загуба тЬ сж пре- 
търпели отъ червясване на тЪхния плодъ. Ябълковата пе- 
перуда Сагросарза ропопеНа Г. както и презъ 
предшестващитБ години безпощадно е унищожавала плода 
на ябълкитЪ и крушигБ изъ цЪлата страна и на мЪста до 50 
и повече 0/ Сливовиятъ плодъ повече е билъ засегнатъ отъ 
ОгарнНо | Е Па ЕипеБгапа Тг. и отъ Нор! осатра Еч!- 
утсогп 18 Кид. Хоботника КЛрупс!И! ез БассПиз Г., на- 
падащъ на различни овощни дървета сжщо изглежда да е 
билъ повсемЪстень. По причина на малкото сведения за тЕзи 
причинители на червясването, съ тЪхъ презъ годината не се е 
водило борба. Ябълковиятъ молецъ Нуропотенцфа па! - 
пеПа Г. и сливовиятъ Н. раде На |. се срещаха изъ цЪлата 
страна, но никжде въ особено застрашителни размЪри. Гж- 
сеницитЬ на бЪлата овощна пеперуда Арог!а сга  аед? Г. 
се срещаха масово въ Софийско и Радомирско. Малкиятъ 
овощенъ бЪлоядъ зсо!у|из гиап!озиз Ка . презъ годи- 
ната се появи въ по-застрашителни размЪри въ Чирпанско. 
Разпространението на последнитЪ два вредителя се дължи 
главно на небрежностята къмъ овощнитЪ дървета. ОвощнитЪ 
градини около с. Ветренъ и Кашлата (Казанлъшко) и презъ 
тази година бЪха застрашително нападнати оть гжсеницитБ 
на | утап !гта А! зраг |. ЩитоноснитЬ въшки отъ рода 
| есаптит, Азр! 9 То! из о5!геаеогт 1з Си. и Му!1- 
|азр!5 ротогит Воисре, повсемЪстно разпространени 
презъ годината сж продължавали да се развиватъ свободно 
и противъ тЪхъ борбата е била незначителна. Мъхнатиятъ 
бръмбаръ Тгор! поа 1 га Рода се появи въ по-малки ко- 
личества и никжде не можа да причини по-осезателни повре- 
ди на цвЪта. Сжщо така и ябълковиятъ цвЪтоядъ АпНо- 
потиз ротпогит |. никжде не е забелЪзанъ въ по-го- 
лЪмо количество. Черната златка Сарподез ЕепеБг!оп!5 
|Г., която презъ 1923 г. се бЪ появила масово въ околностьта 
на Стара-Загора се ограничи. Кръвната въшка с |! г2опеига 
ап! аега зс И! се запазва. ЛистнитЪ въшки Ар П!5 сж 
постоянно явление по всички овощни дървета изъ цЪлата 

. страна, но отъ тБхъ особенно страдатъ по-младитЬ дървета 
„и прасковит Е. 
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Лозята никжде не бЪха масово нападнати отъ сивитЪ 
червеи на Адго! 15 #гЪ с? Г. и др. ТЪзи червеи презъ го- 
дината бЪха забелБзани въ по-голбми количества въ пипи- 
неритЬ около Сливенъ. Лозовиятъ молецъ Ро|усПгоз!5 
Бо! гайа ос. продължава да се разпространява по ас- 
мит. Лозовата краста Ег!орпуез у!! 15 Гапд., макаръ исъ 
незначителни повреди е обхванала листата на всички лозя въ 
страната. Мъхнатиятъ бръмбаръ по чувствително е нападналъ 
лозовата реса около Пещера, Хасково и Чирпанъ. Презъ го: 
дината бЪ забелЪзано силно нападение на ресата отъ бръм- 
бара О тор!!! из Бе! и|ае НЬ5!, въ с. Дерекьой (Прова- 
дийско). Изобщо може да се каже, че лозовата култура 
никжде не е била по-чуствително засегната отъ масовото 
нападение на вреднитЪ насекоми. 

По житнитьъ растения сж забелЪзани въ по-голЪмо 
количество, освенъ споменатия вече молецъ 51: 0 года 
сегеа!е а О1., и бръмбаритЪ: Г емпа тпе!апора Г. - по 
овеса и ечмика въ Софийско, ТГгор! пога Н1 г! а Рода -- 
по ржжьта въ Пловдивско, О пор! из Бе и!ае НЪЗЕ, --по 
ржжьта въ Шуменско и около Русе и нЪколко вида отъ ро 
доветъ АпзорПпа и РНуПоре На. Сведенията за неприятелитЪ 
по тЪзи растения бЪха съвсемъ малко. 

Зеленчуковить и фуражнитп растения сж нападани отъ 
множество насекоми, но и за тЪхъ сведенията сж съвсемъ не- 
значителни. Люцерната въ Шумерско и Русенско е силно по- 
страдала отъ люцерновия листоядъ РН у!одесва зехри- 
пс а(а Рапг. Въ Ямболско фия пострада отъ младитЪ лар- 
ви на италиянския скакалецъ Са!ор епиз 1 Еасиз Г. За 
зеленчуковитБ растения най-обикновенитЬ неприятели бЪха 
земнитъ бълхи РПуПо! ге а и листнитЪ въшки Ар !5. 
Отъ последнитБ (въшкитЬ) най-много сж пострадали зелето 
и бостанитЬ. Поповото прасе Сгу! По ара уци! даг!з Га. 
е било постояненъ неприятель на зеленчуковитЪ градини. 

По индустриалнитгь растания не сж отбелЪзани особени 
повреди. Тютюновиятъ трипсъ (Тпрз аБас Шп.), макаръ 
и въ по-слаби размБри. се е срещалъ наасЪкжде. Адаг!! 15 
у 1 г191в Г. по-маслодойната роза въ Казанлъшко сжщо се 
запазва. Цвеклото презъ годината "е било застрашено отъ на- 
секомитЪ. Ливадната пеперуда Рус! аеподез 5 ! 1 с! 1 са 15 
|. и презъ тази година никжде не се появи въ застрашител- 
ни размвБри, както това бЪ случай презъ 1921 г., и не можа 
да причини макаръ и слаби повреди. 

За горскит култури като най-характерни трЪбва да 
се отбелъжатъ: боровата процесионка ТНацт е: ороеа р!- 
Гуосатра з«Н. -- масово по черния боръ въ Чепелар- 
ско ; нечифтната гжботворка | упап! гта Я!зраг |. -- по 
джба и бука при селата Ветренъ и Кашлата (Казанлъшко). | 
и въ Русенско; джбовата листозавивачка Тог! г !х у! г! дапаГ, 

в А.ЕЗ. А Дод... 
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Г. -- масово по джба при Образцовия чифликъ (около Русе); 
хоботниятъ бръмбаръ Рззодез по а из |, -- около Пир- 
допъ и Софийско причини изсъхване на часть отъ по-мла- 
дитБ дървета на черния и бЪлъ борове въ изкуственитБ на- 
саждения. ВъзрастнитЪ пъкъ дървета на сжщитЪ иглолисти, 
особено въ > изкуственитъЬ насаждения, см страдали отъ 

- Муе!орП! ! из р! пгрегае |. Смърчътъ навсЪкжде е на- 
паданъ силно отъ короядитБ: Р! Е уодепез сПа! содгар!из 
Ц. и |рябуродгарпиз Г. Около София много дървета отъ ясена 
сж изсушени отъ ликояда Ну!ез! пиз Егах!п! Рапг, Сжщо 
много дървета отъ черниятъ боръ на общинския разсадникъ 
изсъхнаха отъ корояда |рз гесапашиз Ес. 

ге п Епгора зейеп уогкоттепде Агпеп ЧДег 

бсптейегипаздайипа Еис тов, пейз! ВезспгеБипа 
етег пешцеп Цоегагт -- Ешс об дгйпег! 

тпаседопса пп. 

уоп Ог. Цум. Вигезсп (ЗоНа). 

Два въ Европа рЪдко срещащи се видове пепе- 

руди отъ рода Еис 06 и описание на единъ 

новъ подвидъ Ец Нов дгйпег! паседопса пт. 

: Отъ Дръ Ив. Бурешъ, София. 

Ешс!Н Тов агйпег! Н. 5. 

Негпеп з5спайег, Зсптен, Еиг.. 1, Е. 551-- 54 (1851).- 
Егеуег, Мецеге Вейг., М!, р. 575, Е. 1, 2 (1852); -- З(ашдидег, 
ер. Спесвеп!,, р. 40 (1871); -- Гапд. Вий. Еиг., р. 40, Р1. 
Х. Е 2 (1884); - Ко, Раавагс. Дгоззспте!., р. 138, 718 
(1893); -- Мегйу, КПНора!. рааваге., р. 192, Р1. ХХХШ, На. 
22--27 (1908); -- КбБег пп бейг, Дгоззспт. д. Егде, |, р. 54, 
Та. 22 4. (1909); -- ВигезсПп, Вдагзка АКад. МашКк. ХХШ, 
р. 162 (1921). 

Оег зсртейей та Ес тов агйпеп Н. 5, 158 епе мета Бе- 
Капие ипд пп дег ЕасиШеганиг зейеп Безргоспепе Агв, дегеп 
Меггейипа ПапркаснПсн ашЕ деп Азгайзспеп Копипеп! (Мезо- 
роапчеп, Аглешеп ипд Кеп Азеп) Безспгапк 151. п Еигора 
мигде Дезе АгЕ пиг аиз Спеспепапд БеКапп! (З!аг, 1871, р. 10), 
ипд егз. ит |авге 1918 уоп збепег Котайспеп Нопей Рппг 
Куп! уоп Вшдаапеп ашсп п Магедошеп пасПдает!езеп. 

Оаз ЕезеПеп Фезег Аг п Магедошеп 15: еп пецег Ве- 
мез дез епдеп Вапдез гу/15сПпеп деп Еацпеп К!еп-Ачепз ипд 

. Фдег Вакапна Бпзе!. ОПаз Е, Фе Кашре ипд Фе Рирре уоп 

. Ецс Ное дагОпег! 519 515 гип Бепйдеп Таде Газ! ипБеКапп де. 
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БреБеп. ЕБепзо уме15з тап ОБег Де Вооде Дезез ос птеНег- 
Ппаез Газ пс 5. п аПеп Бедешепде Мегкеп пЬег Фе Гер!- 
Фдор егоофе зпд пБег Дезе Аг! пиг ешде Мопе дезад!, 

ЕшсНов агпеп зеШ етпе оагтейаг! уоп ешдеп Цп!е- 
гапеп даг. Е0г даз гегГаПеп Фезег АП п епгепеп Цпегапеп 
паБеп, Бе! деп Пешндеп КИгтайзспеп Вефпдчпдеп аи Фе Юо!- 
депдеп 3 Цпсапде зевг Бе!дегадеп: 1) Пег осптеНегпд 
Нед зебг ко пп ЕгоБИпа, п деп Мопаеп Магг ипд Арг!, 
т ме!сПеп зейг гедпейзспез ипд ипБезапфаез МеНег Пеггзс и, 
маз дет осптеНейпа пс! дезаНе!, зсп ме! ги уегБгейеп 
ип уоп епет деодгар всп Безспгашеп Опе ги епет апде- 
геп ПегйБег едеп; 2) Ге Г еБепздашег дез зсптеНегпав 154, 
ме ПБеграир! Бе! деп Апеп дег Сашпда Еистов, ете Кигге, 
Посизтепз 3 МосПеп майпгепйе, ипд Фезе Кигге | еБезпдапег 
дезтаЧе! дет зсптеНег па еБеп а в пс 5! змей 21 уегБгейеп; 
3) Пе Нод атнаке!, шЮюще дег Е10деКопзшКНоп, 15: зейг 
зсПмас!, змейсПпег Ци апд деп осртпеНегтпа еБел а в  Бпдег!, 
з1<сп ОПБег дгОззеге 5есКеп Нп ги уегБгейеп. 

Уапдтаег (1841) Нав зспоп Бегпоегк!, Чазз Де Кепаза- 
Пзспеп Ехетраге уосп Атазта ейлаз умеззИсрег зтпф а!5 Че- 
|епдеп аиз Спеспешапд. АБег егз! 1 ГаБге 1893 На! СзкорН 
Яезе еп а!5 епе дезопдепе Поегаг (Бе! Шгп уапе?а!) аБде- 
“ей ипд агтлеп!аса Бепяпо!, Зрайег ип |аБге 1906 Па: Ко- 
Бег посП ге! пеше Еоглеп БезсипеБеп пат сп дИота уоп 
Апдога ипд его5 уоп бупеп. Ге пагедотзспеп Ехетраге 
зеПеп еБеп аз епе Безопдеге Еогп даг, ес по! дет Чатеп 
зийзр. п. таседотса Беппап! НаБе. (1921, р. 162). 

Ое Пшегап паседоп! са дек! дет аПдетепеп Аи- 
зепеп пас дег Турзспеп агопег!. Еге гапписнеп Ехепр!аге 
59 де, ме Бе! дгипег!, аБег ип!егвспетдеп з1сП зоогЕ уоп 
деп ес егеп дигсп Фе зТагк епимсКейе зспуагге Цзаштипа 
дез огапдедеБеп Арса ескез дег Могдег! де! ап дег |ппеп- 
зейе; Дезе Отзаштипа Гей! Дег Туртзвспеп агйпег!. Оаз Ме Б- 
спеп уоп песедоп | са 15: 1ме!55, ме Фе дег ЗурзвсПеп дгй- 
пег!, 1айегвспе! де! згс аБег уоп г, догс Фе з“агк епъмске!- 
(еп зсгууаггеп НесКкеп дег Могдег!йде!оБегзейе ипд Безопдегз 
дигсп де зтагке ЕпъмсКкешпа дез зсБууаггеп Рескез Ддег геп- 
гагеПе, дег гуета! 50 дгозз ипд Бгей 155, а!5 Бе! дДег ТурзсПеп 
агбпег!. ОПегзеБе НесК уегЬгейе! З<П ашсп |апаз! Фез уогде- 
геп Капдез дег Уогдегйде! дедеп Фе Е10деймигге!, зодазз Фе 
2гептагеПе аисП уоп Дег уогдегеп зейе дгаш штздшп! егзспен“#, - 
Маседоптса 15: К!ейпег а5 дгипег!; Фе Могде! ШдеПапде “ 
156 Бе! деп МапсПеп 165 пт. т. Бе! деп ММеБспеп 16 п. т. 
Ше зраппуейе дег Е0де! Бенад! 26 пт., дадедеп Бе! деп . 
Гур!всПпеп агппег! 30-35 т. тп. О1е дге! Туреп (2 с ипд . 

ф) уоп паседоп! са, Фе зсп 1 дег Кбгайспеп Епюото- 
Гоф 15сПеп ЗХаНноп Зетпег Моез!а: дез Кбпаз уоп Вшдаапеп п 

р! хоНа Бейпдеп, зуигдеп Бет Попе СВита ат 1. М1. 1918 ипд 
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Бен Поге Медогит ат 18. |М. 1918 п Ндпе уоп 900--1060 пт. 
дегапдеп. Пег за теНегттпа Бедпп! дек пасП Дег Усппеезси- 
пее ги Шедеп, 156 аБег пс! Наша. 

Ое Опрегапеп уоп агйпеп Кдппеп мг пасп дет Сеейе 
гег Мегргейшпд п 2 Сгиреп еицеПеп: 

|. ОСгирре. О1е МаппесПеп з! пд ае! Ь. Еигорае! зсйе 
Каззеп. 

ЗшБзр. агипеги Н. 5. (1851); 5е/5 1906, Та! 22 а; 
2 ф ипд 3 49; Мегиу 1908, Р1. ХХУШ, Е. 12 «/. Гле МаппсНеп 
5тпа де, пл огапдедеБеп НесК, дег ап дег ппепзейе п!<сЬ! 
зсрмагг? ипозашпи 154, Мегрейшпаздевев Сесрешапа. 

биБзр. гппаседопт! са Вигезсп 1921, Хейзсп. Ба. АКа. 
р. 162. Пе Маппсвеп зпд де, ап дег ппепзейе деш сй зсРууагг 
итзашп“, Пе Меснеп ПаБеп епеп «агск епимсКейеп П15- 
Ка НесК. Уегргейипаздеме!: Могд-Магедопеп. 

П Ссгирре. Оте МаппсНеп з! па ме! 5. Аз!а #1 5сНе 
Каззеп. 

зиБзр. егоз КоБег 1909 р. 54. Ге Маппснеп зпд 
ме!55; Дег огапдедеБе Неск 15: уегиилдеп ипд ап дег |ппеп- 
зейе псп! зсруумагг ипзашп“!. МегБгейипаздеб ес зупеп. 

опБзр. агп ептаса СРпзюорп 1893; зейгх Та, 22 4. Ше 
Маппспеп зпд ме!55, дег огапдедеБе Неск 15: ди! епимксКей 
ипд ап дег ппепзейе дешШс! зстуагг ипздоп!, МегБгейипдв- 
демек Аглешеп, пбгдПспез Мезоройапиеп. 

Етпе ЦЬегдапазогт г/5спеп Сгорре оп П, пий теНге- 
геп Мегкта!еп дег егз еп Сгорре епуапп! КОН! (1898, р. 719) 
а5 Потодепа Спор. апз Мезоро!апеп. Ве! ФДезег Еогл 
за Фе МаппсПеп пиг дигсп епе дапг зспуаспе Цзаитипа 
Бедгепо. Цпд а!5 ЦБегдапазогт га5спеп дег П. ипд дег |. 
Сгорре, пи! гоег Х2ексвеп дег гуейеп Дгирре, пойззеп уиг 
Фе уоп КбЬег (1909, р. 54) ипмег деп Мапеп ди? а ацз 
Апдога БезсппеБепе Еопп Бегас еп. Ве! Фезег зи Фе 
Маппсреп де Исп ипд де сзНумагхе Ведгепгипа дез Ар Ка Нескез 
зеПпг зспумас!, еБепзо 15: Де дгопе ВеНесКипа дег Ни ег 0де- 
Гишегвейе аисп зейг зс мас. 

Епс! |ое сПаг! опта Ооп. 

| Мегиу, Крора!ос. ра!аеагс!., р. 185, Р!. ХХУП, На. 38--51, 
Р1. ХХ. На. 20 (1908); -- КбБег, Зейг Пгоз5-9спте!. ФУ. Егде, 
р. 53, Та. 22 е (1909); -- КеБе! 5:19. Ш. р. 292 (1913); - 
Вигезсп, Вдагзка Акад. МЧачк., ХП, р. 40 (1915); -- Вигезс!, 

“ Швсепеу, Тгидоме Вщдаг. Рпгодо!5. Огийезно, МШ, р. 21. 
“ (1915); -- Вигезсп, ВдагзКка Асад. Машк, ХХШ, р. 165 (1921). 
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Паз Могкоттеп фезез осптеНей таз ш Епгора маг посП 
уог епдеп |аНгеп гиср! БеКапп!. зепе МегБгейипд егз еск! 
Усп аисп Фе Капаплзсвеп пзеп, Могд-А са, К!еп-Ачеп, Рег- 
чеп ипд Могд-пфеп. Егз! луайгепд дез Ва КапКпедез ас 
28. 1. 1913 уигде Фезег 5сппеНегИпд гит ег еп Ма! ацсп 1 
Еигора ашЕ Де ПСеБгде Киго-Оаф тт 509054-Тгалеп (пс! 
мей з0ИсП ууоп деп Оагдапе!еп) уоп 5ешпег Маез!а! деп Копа. 
Еегдпапд уоп Вшдаапеп БеоБасте!, Ез уаг дет ПоПпеп Епото- 
Тодеп дег Безопдегз а!5 зейг дшег Кеппег дег КПора!осегеп- 
Рашпа дег ВаКаппа пзе! БеКапп! 158 пс! гобайсП, уоп Деп 
Кпедзспацр а Ве!едехетраге Дезез Еайегв ВенплгиБппдеп. 

п детзеБеп |еге 158 аишсп Фе | 5шфе пЬег Де | ертдор- 
Гегепгашпа дег Ва!Кап!апдег уоп РгоЕ Н. КеБе! егзсепеп, 1п 
меснег Епс!|ое сПаг!опта а5 аишсп п Магедопеп (Бе! 
Мопаз!г) уогкоттепд апдедеБеп уд. Еп дг ег Еипдог! 
Фезез зсптеНетаз п Еигора 158 дег Епдразз дез Е115ззез 
Тгезка Бе! бсоре (ЦзкПЬ) пт Магедошеп. ПогЕ зушде ег уоп 
РгоГ. Неглапп Ойгск (Мппспеп) ат 23. |ип! 1917 дейапдеп ипа 
ти гиг ВезНттипа дедеБеп. Паз дегапдепе тпаппИспе Ехетр- 
|аг 156 гмаг зспоп еп геп сп айез 50сК ге аБег пос деш- 
Шев Фе Кепагекспеп Чег уаг. реша Егг. (бейг, 1. Та!. 22 Б.). 

Юезе дге! Б1з |е!7! Бекаплеп Еипдопе фДезез ос птейег- 
1048 гедеп пи Везйпт ей, дазз ег исп ете гоНаШде Ег- 
зспепипа 1 Еигора 158, зопдегп даз5 ег еп Без!апфд4ез Ее- 
теп! дег Еашпа дег ВакапраБитзе! дагз ей. 

ДувМпив. (Гаввойегта). зеглеоли Во--  Сигарнви. жучек, Праггеп 
наог, Сгагеневеено въ болгари, 

Рго!. С. Мокржецки (ЗЮегпетсе. Полша). 

Посвящается свЪтлой памяти ДЪлчо 

Илчева, безвременно погибшаго трагиче- 

скою смертю в близи горада Орхание. 

Идагепнаег (Хуйв1иив, Газодегша зегисотв Е) то Вшрапеп, 
Моп Рго!еззог 27. МоКггесК!, ЗК1егпеуи!се, Ро!еп. 

Зтот маленьки, 3 милл., краснокоричневъй жучек про- 
долговато овольной формь: живет. подобно табачной огневкьп 
(ЕрПезЦЧа е! шеПа) в кладовня и питается самьгмми разнообраз- 
нъми веществами растительнаго и животнаго происхожцени, 
напримЪр : запасами риса, винньми ягодами, сухарями, каен- 
ским перцем, повреждает гербарнья растеня, питается также 
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сушеноя ръбой. В тоже время он извЪстен, как злЪйш И враг 
табака на складах и табачньх издЪл!й (папирос, сигар). Зтот 
жучек является космополитом, встрЪчаясь в странах стараго 
и новаго свЪта, однако особенно он вредил складам и изд+- 
лям Колумб. Сигарньй жучек оказался очень вреднътм скла- 
дам табака и в Южной Болгарии: в Ксанти, Кавала (у Згей- 
скаго моря). По словам т Д. Илчева, завъдьвавшаго Царской 
Знтомологической Станщшей, в 1917 году зтот жучек сильно 
размножился на складах, повредил лучше сорта табаков, и 
цБлъе рои жучка летали в сараи, устремляясь к окнам. Д. 
Илчевь впервье обратил мое внимание на вред, причиняемьй 
сигарнъм жучком складам табака в Болгари и передал мнЪ 
зкземплярь! зтих жучков. 

Сигарнъй жучек вюжньх странах, в том числЪ и в Бол- 
гар!и, имБбет два поколБня. Весеннй лет жучков происходит 
въ маБ мЪсяцЪ. Яички откладъваются на листьях табака. Про- 
должительность змбронантнаго развипя около 10 дней. БЪ- 
лъя личинки жучка согнуть! полукольцомъ, облацаютъ тремя 
парами ног. зам Ътно волосать. Длина личинки 2 милл. Ли- 
чинки гръзут листья табака как по краям, так и по середин+, 
жучки же продьрявливают круглъя дьрья в листЬ или в 
сигаръ. При большом развипи насЪкомаго и при плохом 
уходЪ от листьев остается червоточина да табачная пьль. 

Продолжительность жизни личинки 6--7 недЪль. Взро- 
слая личинка свивает себБ шелковистьи, бЪльй кокон, к ко- 
торому приклеиваются остатки червоточинь, табачной пьли и 
пр. Продолжительность стади куколки около двух недЪль. 
Вторая генерашя жучков летает въ Болгари в августЬ и в 
сентябрЪ. Однако в тепльх помБбщенях юга можно встрЪ- 
тить в течени всего лЪта различнья стад!и насЪкомаго. По- 
слъднее перезимовъвает как в видЪ взрасльх жучков, за- 
бившияся в щели и в подполье, так и в видЪ личинок. 

МЪръг борьбъ: тЪъже самья, что и с табачной огневкой 
(ЕрНезна ешейа НЬ.) »), т. е фумигащя (Те ЕипидаЦоп 
МедНодв) или окуриване пачек табака, уложенния в герме- 
тической деревянной камерЪ, парами синильной кислоть (Н СМ). 
Для получен!я синильной кислотьг берут щшанистъй калий (К Су) 
или щанистьй натрий (Ме СН), сЪрную кислоту и воду. Берут 
чисти (98--9994) КСМ, крЪъпкую сЪрную кислоту и воду. При: 
дЪйстви сЪрной кислотъ на шанистъьй кали или натр!й нас- 
тупает сльдующая реакшя: | 

2 КСМ+- Н,5О4, -- 2НСМ -- К,5О4. 

На каждьй 15 п. пространства камерь: берут 10 дагаппо 
КСМ, 20 дгатт Н, 50: и 40 дгатт водь. Воду мало по малу 

| ») С А. Мокржецкъ. Тютюновия молец (ЕрпезНа е!шеПа НЬ.) „Тю- 
юн.“ Год. ПП. Брой 2, София, 15 янв. 1922. 

5 
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вливают в глиняньий сосуд с сБбрною кислотою, чтобь не на- 
ступило сильное нагрЪване раствора. Сосуд ставят в камеру 
и кладут соотвЪтсвенное количество КСМ (или Ма СМ), завер- 
нутаго в промокательную бумагу, дабь: успЪть гермзтически 
закрьпь дверь или крьишку камерь, пока цтанистьй кали вой- 
дет в соприкосновене с сЪрною кислотою. При растворени 
послЪдняго наступает бурная реакщя, причем въдЪляются парь! 
синильной кислоть, убивающ!е в течене 40--60 минут всЬ 
стадии сигарнаго жучка. Интересно отмЪтить, что в С. Аме- 
рикЪ против Сигарнаго жучка в разнъьх стащях его развитя, 
кромЪ фумигащи, бьли примЪнень, сколько мнЪ извЪстно, 
впервье рентгеновсие лучи различнаго напряженя и про- 
должительности. В данном случаЪ, однако, опьт показал не- 
чувствительность зтого насЪкомаго к рентгеновским лучам“). 
Однако от примБненя различньх видов електрических токов 
и лучей, по нашему мнЪню, можно ожидать большой по- 
мощи в дЪлЪ борьбь с вреднъми насЪкомъгми. 

СлЪдует еще добавить, что, в цЪлях прецохранен!я та- 
бачньк издЪлий от поврежденя жучками, необходимо держать 
таковья в закрьтьх каробках или завернутъми в бумагу, а 
также соблюдене полной чистоть.6 помбщений и частаго ихъ 
провЪтривания. 

2 изат пепГаззипа. 

иа здеп Вшаапепз (Кзапн, Камаа ит Адазснеп Мееге) 
муегдеп Фе ТаБак -- ипд ТаБаКргодиК!еейадег уот Ху!е +! пиз 
зегсогт!5, зоуйе уоп ЕрПез "Та е! пе! 1а НЬ. (Гер!4орега) 
стагк Безспайа!. 

Оег Уегаззег Безсргев! Де Втоофе дез 71даггепкайегз, 
ммеспез а Вшдаапеп ге! Пепеганопеп егиез!, шип 9158, а!5 
даз Безе Ме Юг Мег ипа аПег зафеп Ддез егуайпп!еп 
Кайегз. Фе ЕипидаНоп дег ТаБаКргоди еп по! деп Оагор еп 
дег Суапзашге ап. | 

Оег Ашог улдте! зеше АгЬьей дет АидепКеп дез |ипдеп, 
ТаепроПеп Епотоодеп Пейспо |Иизспев, змеспег ат 14 арг!. 
1925 Бе! дег зхад! Огспапе ип!ег гафвспеп Птя!апдеп беппеп 
Тод де ипдеп НаЧе. 

Оейзспо Изспеу муаг дег Еге, дег Фе Аш пегкзатКей 
дег Мег!аззегз а деп ЗсПадеп зейепз 21даггепкаегв п Ви!- 
дапеп пс еве. 

#) Могдеп А. С. апд Киппег С. А. 5Боте ехрейптепв НИ Коепдеп 
гауз ироп с!дагеНе Беейе | а!одегта Зег согпе. )оцгпа! о! Есопоп!е Еп- 
котооду. 1913. 226--230. | 
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„„Звпостоянство въ жилкованнето на Гутапга осраг 1 (Еерио).. 
Отъ Петръ Петковъ. 

На скжпата памятъ на покойния 

си приятель ДЪлчо Илчевъ посвъщава 

Авторътъ. 

 Упревдпонкей 065 Аооегцеашогв топ Гутапема Шорег |. 
уоп Реег Ре!Коуу. 

За нормално се смъта жилкованието на крилата у /.)- 
гтапита а1зраг 1,., когато жилкитЪ иматъ следното разположе- 
ние: на преднитЪ крила Хибсозга “) (с) по цЪлото си 
продължение отъ основата до върха е самостоятелно разви- 
та и не допира до съседната жилка; жилката Кайиз 1 (Ю.) 
-сжщо е самостоятелна; жилкитЬ Кайгиз 2, 9, 4, 9,(Р,, Ю., Въ 
„Р.) иматъ общо начало, но Р, въ по-голЪмата си часть остава 

„самостоятелно развита, а Ю. и Юа само къмъ върха се разе- 
„ диняватъ, а въ по-голБмата си часть оставатъ слЪти; жилката 
„К. по по-голбмото си протежение е самостоятелна. Добре 
развити самостоятелно сж и жилкитБ Мейга 1, 2из (М, М,, 
Мз), а сжщо така Сибшз Ги 2 (Си С») и Апайвз 2 (А,). 
На заднитЪ крила -- жилкитЬ Райшз (Р) и Мейа / 
(М.) не сж слЪти въ корена си и сж самостоятелно развити 
по цЪлото си протежение; жилкитЬ Мейа 2 и3 (М, и М,) 
въ основата си сж твърде приближени една до друга; Сиб!- 
„из Ги 2 (С, и С) сж самостоятелно развити, а сжщо и Апа: 
15 2 иЗ (В, и А,). 

Отъ изложеното се вижда, че въ сравнение съ общия 
"типъ на жилкованието у пеперуцдитЬ, изобщо, тукъ у 1, утал- 
та враг 1,. липсватъ на предното крило жилкитЬ Апа!!з 

ТиздЗ (А, и А:). а на задното Апа!з 7 (А). 
Още презъ 1910 г., когато, като асистентъ при Царската 

„ Ентомологична Станция, предприехъ изследвания върху окрас- 
ката на Гутатита дизраг 1. и отгледахъ твърде голЪмъ брой 

. пеперуди, можахъ да забележа, че у много отъ индивидитЪ 
. жилкованието на крилата нЪма своя типиченъ характеръ. 
." Провърихъ това и по уловени отвънъ индивиди, а сжщо из- 
„-следвахъ и всичкитЪ екземпляри, коиго притежаваше Царската 
. Енгомологична Станция и се увЪрихъ, че и у тЪхъ има 
„зедно доста често непостоянство въ жилкованието. Още тога- 
. ва проучихъ материала, но едва сега го разработихъ. Когато 
| пъкъ правихъ, пакъ наскоро тогава, изследвания върху меха- 

ж) УпотрЪбявамъ найменованието на жилкитБ споредъ Со пт 5 Е ос (К. 
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низма на крилното изпжване, можахъ да събера много ма-- 
териалъ и отъ развиващитЪ се крила у какавидитЪ, отъ което. 
изучване добититЬБ резултати сжщо потвърдиха едно голЪмо: 
непостоянство въ жилкованието на крилата у възрастнитЪ. 
пеперуди. 

у женскит индивиди. 

Предно крило. ВмЪсто жилката Ус да върви право- 
изпжната отъ корема си чакъ до върха и почти успоредно съ. 
предния ржбъ на крилото, тя къмъ средата си се джговиднс: 
вгъва къмъ К., на което мъсто и Р, се вдава къмъ нея. Следъ. 
това, дветъ жилки пакъ заематъ характерното си положение- 
(фиг. 1), Въ повечето случаи, сбаче, на мЪстото, гдето ЗС и: 

Фиг. 1. 

К, се издуватъ една къмъ друга, тЪ се лопиратъ, като про- 
тежението на допиратето може да бжде по-малко или по-го-: 
лЪмо (фиг. 2). При други случаи имаме не само допиране, но» 

Фиг. 2. 

и пълно анастомозиране (фиг. 3) на жилкитЪ на по-кжсо или" 
по-дълго растояние. Това допиране или анастомозиране на с: 



63 

“и Къе едно отъ най-обикновеннитЪ и най-чести непостоян- 
„ства, които се наблюдаватъ у Гутапи а а!зраг Г. 

Въ нЪкои случаи жилката Ю,, следъ като направи силно 
“извита джга къмъ 9с, или се допре, или анастомозира съ нея, 
"вмЪсто да продължи по-нататъкъ пжтя си нормално, тя прави 

Фиг. 3. 

“нова, обратна на първата, джга, къмъ Р, и минава много 
-близо до нея (Фиг. 1). ПонЪвга това приближаване отива до 
тамъ, че само при силно микроскопско увеличение може да 
-се отличи отъ истинското сливане, както изглежда при слабо 
увеличение. Въ всЪки случай, това останало минимално ра- 
-стояние между дветЪ жилки е жълто като жилкитЪ и хити- 
низирано, тъй че, макаръ и не допрени съвсемъ, дветЪ жилки 
се свързватъ чрезъ междинно хитинизирано микроскопски 
тънко пространство. 

ЗКЖилката Р,, вмЪсто да върви въ по-голБмото си про- 
тежение почти успоредно между жилкитЬ Юи Юз ци то на 
“еднакво растояние между тЪхъ, въ едни случаи тя прави пж- 
говидна извивка къмъ Ю, и тогава растоянието между нея и 
Ка. става много по-малко, отколкото между нея и Юз 4, тол- 

 “кова малко, че макаръ и въ действителность и да не се до- 

Фиг. 4. 

1 

„ пиратъ, но мЪстото между тЪхъ, микроскопически тънка ивица, 
ге хитинизирано и ги свързва (фиг. 4). Въ други случаи пъкъ, 
ко», следъ като се отдБли отъ Р., върви малко самостоятелна, 
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а следъ това се извива къ РР: 4 и анастомозира съ нея по: 
едно по-кжсо или по-дълго протежение, а къмъ върха си пакъ- 
се отдвля и самостоятелно завършва на предния ржбъ на 
крилото (фиг. 5). По такъвъ начинъ, при основитЬ на Ю» и 
Юз-, се образува една клетка. 

Друга особенность въ жилкованието на крилото е поя- 
вяването на изчезналата жилка А, Въ едни случаи тя доста: 
ясно личи, като започва отъ Корена на крилото и добре раз- 
вита, макаръ и съвсемъ тънка, отива чакъ до външния кри-- 
ленъ ржбъ и е видима даже и безъ микроскопъ. Въ други: 
случаи отъ А има само слеци, по-слабо или по-силно проявени.. 

Фиг. 5. 

Интересно е и появяването понЪкога на една жилка,. 
която започва отъ корена на крилото и върви между Ки М,. 
като свършва при върха на напречната жгловата жилка, която: 
е по срЪдата на крилото и свързва Ю съ М. Тази жилка 
бихме могли да наречемъ Хепига!з (2), поради централното» 
й положение въ крилото. Въ едни случаи 2 добре личи, като 
започва отъ самия коренъ на крилото и когато достигне до 
централното тъмно петно, което се намира предъ жгловатата: 
напречна крилна жилка, тя се раздвоява и единиятъ Йй край: 
достига върха на жгловатата напречна жилка, а следъ като: 
го премине, по-нататъкъ става все по-тънъкъ и по-тънъкъ, 
докато почти се изгуби. Другиятъ пъкъ край (клонъ), който- 
има почти дебелината на самата 72, върви подъ първия клонъ 
докато достигне и се слЪе съ жгловатата жилка на онова: 
мЪсто, близо до което излиза жилката М, и дори на пръвъ 
погледъ въ микрокоскопа изглежда като че М, е про-- 
дължение на 72 (фиг. 6). При други случаи отъ 2 има добре 
запазенъ остатъкъ при върха на жгловатата жилка по посока 
къмъ корена на крилото. При трети случаи пъкъ, по цЪлото" 
мЪсто, гдето би трЪбвало да минава жилката 2 има запазени. 
съвсемъ слаби, прекжснати следи, виждани само при микро-: 
скопско увеличение. 

Задно крило. Едно отъ най-обикновеннитЪ непосто- 
янства въ жилкованието е приближаването, или допирането). 
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или анастоиозирането на жилкитЬ 5с и Р на по-кжсо или по- 
дълго протежение, по сжщия начинъ, както това е описано 
за си К, на предното крило. 

Фиг. 6. 

И тука, въ нЪкои случаи, жилката 7 се появява. При 
едни екземпляри тя добре личи, макаръ и много тънка, отъ 
корена на крилото чакъ до върха на напречната жгловата 
жилка въ срЪдата на крилото, следъ което нататъкъ тя се 
постепенно изгубва. При други пъкъ екземпляри могатъ да се 
видятъ въ микроскопа само следитЬ й, така както това е опи- 
сано за предното крило. 

При нЪкои екземпляри малката напречна жилчица между 
Р и основата на М, липсва, поради което изглежда като че 
ли К е раздвоена на два правилно раздалечени клона, дол- 
ния отъ които е М.. 

Една важна особенность въ непостоянството на жилко- 
ванието е и появяването на А,, въ едни случаи по-добре раз- 
вита, въ други -- само къмъ корена на крилото, а въ трети 
-- отъ нея се запазватъ само съвсемъ слаби, прекжснати следи 
по цЪлото й мЪсто. 

У мжжкитЪ индивиди, 

Предно крило. ЖилкитЬ 9с и Р, се или много при- 
ближавагъ една до друга, или допиратъ, или пъкъ анастомо- 
зиратъ на ло-кжсо или по-дълго растояние, както и при жен- 
скитЪ, само че тЪзи отклонения сж твърде рЪдки тукъ, докато 
при женскитЪ индивиди се срЪщатъ много по-често. 

Въ рЪдки случаи се забелезватъ и съвсемъ слаби, микро- 
скопически следи както отъ Й, така и отъ А. 

Задно крило. Анастомозата или допирането на жил- 
ла си К се по-често срЪща, отколкото при преднитЪ крила. 
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Отъ жилкитБ 2 и А, се срЪщатъ много на рЪдко и то 
само микроскопически следи. 

Всичко изложено до тука би могло да се вземе като слу- 
чайни неправилности, или като непостоянство безъ опредБлена 

смисъль. Обаче, ако направимъ по-дълбоки проучвания, ако 
обърнемъ внимание на най-близкитБ до Гутапита аИзраг 1. 
родове и сЪмейства ще видимъ, че всички тЪзи отклонения 
отъ нормалното жипкование не сж нищо друго, освенъ ата. 
вистични белези, напомнящи у Гутапита Фзраг 1. жилкова- 
нието въ сродни ней родове. Именно: Анастомозата между 
жилкитЬ си Ю се срЪща като постояненъ белегъ у родо- 
ветъ Нурорутпа и Оггуга, които сж по-стари родове отъ сж- 
щото сЪмейство. Анастомозата на К, съ Ка 4 се сръЪща като 
постояненъ белегъ 1) пакъ у рода Огру!а отъ сжщото сЪ- 
мейство, 2) у родоветь Оусгапига, Горпор?егух и пр. отъ фи- 
логенетически сродното сЪмейство Могодопидае и 3) у рода 
СШх отъ сжщо филогенетически сродното сЪмейство ге- 
рапгдае. 

Централната жилка 7 между ЮКайиз и Мей!а запазва 
постоянни по-силни или по-слаби остатъци у родоветЬ Еиргос- 
Из и Рогтеза отъ сжщото сЪмейство, а сжщо и у сЪмей- 
ството Таитаороегйае (напр. у рода Таитаороеа), у сЪмей- 
ството Могодопидае (напр. родоветъ Осгапига, Горпор?егух. 
Ругаега) и у сЪмейството Огератйае (у рода Огерапа). Раз- 
двоената 7 я намираме сжщо раздвоена въ видъ на постоян- 
ни следи у рода Осгапига и отчасти и у рода Рураега стъ 
съмейството Логодопидае, което раздвоение се явява като 
остатъкъ отъ общи прадЪцни форми, отъ които въ друго пъкъ 
направление сж се развили сЪмействата НергаПдае и Со- 
55144е у които и до днесъ сжществува разклонена централ: 
ната жилка на преднитБ и задни крила. 

Остатъци отъ жилката А, се срЪщатъ у Гутапитдае 
като постояненъ белегъ у рода ЕиргосИз и на дветБ крила, 
а у рода РогШез!а на задното крило. У сроцнитЪ и фило: 
генетически по-стари сБмейства постоянни следи отъ жилката 
А сръЪщаме напр. на предното крило у Таитагорое!дае и у 
Могодопидае (рода Гсгапига). 

Всички изброени много често срЪщащи се Де Сацацееи: 
прояви въ жилкованието на Гутаттуа Фзраг 1. ни показ- 
ватъ, че тази пеперуда като, видъ е още не много старъи съ 
не напълно установени характерности. 

Както се вижда отъ по-горе изложеното, по-голБми не- 
постоянства показватъ женскитЪ индивиди, отколкото мжж- 
кит. Това можемъ да си обяснимъ съ обстоятелството, че 
женскитЪ индивиди сж извънредно неподвижни, тогазъ когато” 
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мжжкитЪ сж пъкъ много подвижни. Ето защо жилкованието 

у мжжкитБ се е много повече диференцирало и проявява по- 
слаби атавистични белЪзи, отколкото женскитЪ, у които по- 
ради неподвижностьта, новитЪ белЪзи не могатъ бързо да се 
обособятъ и жилкованието още силно напомня прадЪдната 
форма. 

Всички материали сж запазени въ сбиркитЪ на Царската 
„Ентомологична Станция. 

НашитЪ насекомоядни птици. 

отъ К. Г. Кузевъ 

ЧЬег ипзеге пзек!епгеззепдеп Мдае! 
уоп К. Т. Кигеу, ЗоНа. 

ТЪ наброяватъ приблизително 140 вида, живущи изъ го- 
риститБ и храсталачни мЪстности на планинитЬ и равнинитЪ, 
изъ овощнитЪ градини, парковетЪ, разсадницитЪ, обработе- 
нитЪ и необрабени полета, а една часть и по населенитЪ 
мБста. 

Отъ тЪхъ около 55 вида сж мЪстни, т. е. прЪкарватъ у 
насъ и четеритЪ сезона на годината, а останалитБ, кои по- 
рано, кои по-късно презъ есеньта, отлитатъ на югъ, за да се 
завърнатъ на следующата пролЪть. Повечето иматъ инстинкта 

„да се придържатъ о старитБ си мЪстогнъздения и дори да 
използуватъ миналогодишнитЬ си гнЪзда, ако ги намЪратъ 
уцЪлели. 

Тия, въ болшинството си малки и беззащитни, полезни и 
приятни, като добри пЪвци, представители на пернатото цар- 
ство, сж изложени на постоянно преследване и изтребление 
оть множество неприятели -- грабливи птици, хищни млЪко- 
питающи, а не малко и отъ човЕка, и то особено въ Бъл- 
гария, кждБто броя на вреднитЪ животни е твърде голЪмъ, 
па и въ населението липсва достатъчно съзнаиие да ги щади 

си покровителствува, като свои приятели. 
Така може да се обясни защо нашето Отечество, въп- 

реки благоприятнитЪ климатически и орографически условия, 
не се отличава съ голбмо изобилие на насекомоядни птици. 

Свраката, гарванътъ. сойказа, соколитЕ, ястребитЕ, ка- 
терицитЪ, бЪлкитБ и много още други хищници, безнаказано 
ги унищожаватъ ежегодно въ голЪми количества. 

Нашето население, особено селското, нЪма и представа 
осза ползата отъ тия птици и за това често сме свидЪтели на 

„ла т 
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безмислено и безмилостно изтребление не само на възраст- 
нитЪ, но и на тЪхнитЪ малки, яйцата и гнЪздата имъ. 

Чл. 4 отъ закона за лова изрично забранява биенето 
въ всБко време на насекомояднитЪ птици; горското отдЪле- 
ние при М-вото на ЗемледЪлието неотдавна възложи на под- 
ведомственнитБ си инспектори и лесничеи да държатъ пуб- 
лични беседи предъ населението въ районитЪ си и изтжкнатъ 
каква грамадна полза принасятъ на човка тия птици, като 
унищожаватъ неуморно врецнитЪ за всички видове култури 
насекоми и че отъ гледище на собствения ни интересъ, ние 
трЪбва да ги имаме всЪкога подъ свое покровителство про- 
тивъ многото имъ врагове. 

Управителното тЪло на ловната организация сжщо апе- 
лира въ всЪки брой на съюзното списание „Ловецъ“ къмъ 
многобройнитБ си членове-ловци. да щадатъ пойнитЪ птици, 
особено въ периода на размножението Имъ. 

Това, безпорно, е прекрасно начинание, но за да се до- 
биятъ очакванитЪ резултати, необходимо е, споредъ насъ, 
училищата да вложатъ по-голбмо усърдие отъ досегашното, 
при възпитанието на младежьта въ това направление; трЪбва 
още отъ ранна възрасть да се всади въ съзнанието на де- 
тето, че убиването на една каква да е насекомо- 
ядна птица осигурява живота на хиляди вредни 
насекоми. А това налага учительтъ самъ добре да познава 
полезнитЪ птици, за да може да ги посочи на ученицатЪ си, 
което, за жалость, у насъ не е така, защото орнитологичната 
литература е слабо застжпена, макаръ и въ популярна форма. 

Наистина трудно и смЪло е да твърдиме, че знаеме на- 
пълно какъвъ е хранителния режимъ за всЪка отдЪлна птица, 
но отъ наблюденията отъ любопители-орнитолози и специя- 
листи въ свободната природа, въ зоологическитЬ градини, въ 
изпитателнитЪ орнь.тологични станции, отъ правенитЪ дисек- 
ции на случайно или нарочно хванати екземпляри, сж добити 
данни, които доказватъ, че съвсемъ малъкъ е броя на пти- 
цитЪ -- чисти вегетариянци, а още по-малко сж тия, които се 
хранятъ изключително само съ насекоми. Болшинството отъ. 
насекомояднитЪ птици, особено мЪстнитЬ, допълнятъ храната 
си съ трЪвни сЪмена, пжпки, житни зърна, съЪмената на гор- 

скитЪ дървета, съ разни плодове и други растителни части, 
совитБ -- Ша! дае, поради голбмия обемъ на тЪлото имъ, сж. 
принудени да задоволяватъ глада си, освенъ съ множество 
насекоми и съ разни птици и малки млЪкопитгющи. 

Като чисто насекомоядни нашенски видове можеме да 
посочиме: козодоя--Сар!тшдиз ешгораешз, бързолетн -тЪ-Сур-. 
зе!и5,мухоловкитБ--Мизс!сара, лЕстовицитЪ--Ниипдидае, лива-- 
дарчетата--Ргап!со!а, малката сврачка--| апиз пи пог, стърчи-: 
опашкитБ-- МоюсШа, въртошийката- |упх гогфшйа, дъждовни- 
кътъ--Мегорз аргазбег, папуняка- Црира ерорз и др. 
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Хранатъ се и съ тревни семена и ягоди: кукувицата 
Сисшиз сапогиз, кралчетата Кеди!ц5, чучулигитъ Аацда, сла- 
веятъ |изсита ррПотейа, синигеритЬ Рагиз, чинкитЬ РгпаШа, 
зидаркитБ зНа, коприварчетата зу!ма и др. 

Ядатъ, като допълнителна храна, семената на горскитъ 
дървета: черния кълвачъ -- Огуосор!5 папецз, пъстритЪ къл- 
вачи -- Пепдгосориз, хвойновия дроздъ -- Гигдиз рПапв, име- 
ловия дроздъ -- Тигди5 узуогиз, пойния дроздъ -- Тигдиз 
пия 1сиз, копринарката -- Агрейз даугииз и др. 

Посещаватъ овощнитЪ градини и лозята заради месеста- 

та часть на плодоветЪ или за костилкитБ имъ: черешарката 
-- Соссойгацз ез упдапз, черния косъ -- Тигдиз поегща, ско- 
рецътъ -- ЗШгпиз ушдаз, авлигага -- Опо!ш5 да Бша и пр. 

Въпреки това и последнитЪ две категории птици фигу- 
риратъ въ списъка на полезнитЪ и, следователно, като та- 
кива, които подлежатъ на покровителствуване, защото мал- 
ката вреда, която действително пренасятъ на посЪвитЪ, зе- 
ленчуковитЪ градини, овошнитЬ дървета и горитЪ, се много- 
кратно компенсира съ ползата отъ унищожаването отъ сж- 
щитЪ на хиляди насекоми отъ всички вицове въ всички ста- 
дии на развитието имъ. 

Полезни сж и всички сови -дневни и нощни; тЪ наистина 
нападатъ на дивеча и нъкои малки птици, но изтребватъ и 
сума вредни гризачи. 

Споредъ мЪстото, кждето гнЪздатъ и прекарватъ по- 
голБмата часть отъ живота си, едни птици сж полезни като 
горски обитатели, други за овощнитЪ градини, трети за посе- 
витЪ, нЪкои сж ценни изтребители на комаритЪ и т. н. 

Приложената таблица има за цель да даде приблизи- 
телна представа за ползата отъ нашитЪ насекомоядни птици. 
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Наглодна таблици за ползата отъ НаШИтЪ НОСОКОМОЯДНИ ПТИЦИ. 
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Приносъ къмъ биологията на сливовия акаръ 
(Егуоршез Ноеосор ез Ма!.) 

отъ Пенчо Дрънски. 

Вейгад гг Вооде дег РНаштепдайтЬе (Егуо- 
ртшез Ноеосорез Ма!.) 
Фоп Р. ОгепзКк! (Зола). 

Въ моята статия: „Единъ вреденъ акаръ“ (Ег. Ноеосор- 
“ез Ма!.) по сливовитБ дървета у насъ“ 1) останаха неизяснени 
нЪкои моменти отъ живота на сливовия акаръ (Ег. НПоеосор- 
Чез За!.), като: образуването на пжпчеститЬ формации, въ 
които се помбщаватъ малкитБ акарчета; времето на оплодя- 
ването на женската, снисането на яйцата и пр. Съ цель да 
се добера до по-положителни данни по тия въпроси, презъ 
настоящия пролЪтенъ сезонъ (1925) последователно просле- 

- дихъ презъ разни времена движенията на тоя акаръ, като 
сжщевременно направикъ и редъ микроскопски наблюде- 
ния на сжщитЪ. Въ настоящитЬ предварителни бележки из- 
лагуфмъ резултатитЪ отъ тия наблюдения до края на м. юний. 

Прекаралъ благополучно въ скривалищата си топлата 
зкма, сливовия акаръ (Ег. Ноеосор(ез Ма!) се събуди рано тая 
 пролЪть. Благодарение на топлото време презъ м. фезруари, 

въ Кюстендилъ той бЪше вече акти- 
венъ, но не се решаваше още да на- 
пусне гнЪЕздата си. Въ Софийско акти- 
витета му се прояви сжщо твърде ра- 

жит но, още въ края на м. февруари и 
началото на м. мартъ. Следъ това оба- 

- и че последва твърде пром нливото и 
а хладно време, което продължи и до м. 
Е юли. Това обстоятелство го задържа 
нее 2727 въ скривалището му дори до м. май. 

Презъ последния месецъ (май), кой- 
то, както е известно, бЪше доста про- 
хладенъ и дъждовитъ, сливовия акаръ 
можа да използва промежуткитЪ отъ 
хубаво време и на части да се прехвър- 
рли по шийкитЬ на развилитЪ се вече 
млаци филизи. Къмъ края на тоя ме- 
сецъ тЪ бЪха почти се прехвърлили «и 

Фиг. 1. се разположили на групи по 1--3 до 
5 индавиди въ основитъ (шийкитЬ) на 

младитБ лЪторасли. Прилбпнали тЪсно до прЪснитЪ още ци- 
катриси (фиг. 1), забили хоботчетата си въ нежнитЪ клетки 
на последнитъЪ; подържани здраво отъ коремнитЪ и гръдни 
четинки, които не имъ позволяваха да се връщатъ назадъ и 
съ помощьта на опашката си, която движеха на лЪво -- на 

1) Сведения по земледЪлието, Бюллтинъ на М-вото на Землед. 
“и Държ. Имоти, год. У1, брой 4--6. София 1925. 

База: -- г. 

аа ТИ мАВЕ .: 
Бад продава с" 
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цЪсно, -- ясно личеше, че тъ се стремятъ да пробиятъ и пре- 
минатъ тънкия епидермисъ на кората и да навлезатъ въ по- 
вътрешнитБ сочни мезенхимни клетки на кората. Ако въ тоя 
моментъ отдБлимъ епидермиса и погледнемъ съ лупа подъ 
него, ще забележимъ, расположени на групи отъ по 5--10 
индивиди малкитЪ акарчета да стоятъ спокойно, безъ да проя- 
вяватъ каквито и да сж движения. Това сж първитЪ индивиди, 
които сж успЪли да преминатъ всички препятствия и да стигнатъ 
подъ кората. Нови индивиди, идящи отъ вънъ, постоянно се 
присъециняватъ къмъ тЪхъ. - Къмъ края на м. май вече 
почти всички индивиди бЪха преминали епидермиса и се на- 
станали въ сочнитЬ мезенхимни клетки на кората, кждето се 
бЪха отдали на разрушителна деятелность. 

Преди всичко, пробиването на младия още епидермисъ 
въ областьта на цикатриситЪ при основата на лЪтораслитБ и 
преминаването на малкитЪ акарчета въ вътрешнитЪ тъкани 
на кората, се отразява крайно зле на младитв филизи. Много 
отъ тБхъ изоставаха въ развитието си, закърнБваха и исъх- 
ваха.!) Това сж първитЬ последствия отъ деятелностьта на 
сливовия акаръ. 

Преминалъ въ вътрешнитЪ тъкани на кората, сливовия 
акаръ се отдава на още по-разрушителна работа. Той почва 
усилено да се храни, изсмуква жизнечитБ сокове на сочнитЪ 
и нежни мезенхимни клетки и благодарение на това дейст- 
вие и присжтствието на десетки отъ тия индивиди, околнитЪ 
клетки почватъ усилено да нарастватъ и да се дЪлятъ, въ 
резултатъ на което се явяватъ патологически пжпчести по- 
дувания. КлеткитЬ на последнитЬ отначало сж хлорофило- 
носни, но въ последствие се изпълватъ съ антоцианъ и почер- 
веняватъ. Тия подутости растатъ и наблЪгатъ на епидермиса. 

Отъ това първоначално на вънъ 
повърхно се появяватъ слаби по- 
дувания. Последнитъ бързо ра- 
стътъ. Отъ нарастването епидер- 
миса се пука и по такъвъ начинъ се 
образуватъ отворитБ на пъпчици- 
тъ. Въ дъното на всЪка една пжпка, 
въ специална празнина съ входове, 
сж разположени малкитЪ акарче- 
та. (Фиг. 2). 

Къмъ края на юни пжпкитЬ 
бЪха вече окончателно оформени 
(фиг. 3), ИндивидитЪ вжтре уси- 
лено се хранЪха и се приготсвля: 
ваха за най-важния актъ презъ 
своя животъ: -- снисане на яй- 

„Фи. 2? “ | |) цата и осигуряване на бждащето 
потомство. ПървитЪ снесени 

:) Такива закърнБли и исъхнали млади филизи показахъ въ за- 
“ седанието на Бълг. Ентомолог. Д-ство на 12. У. 925 г. 
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яйца наблюдавахъ на 5 юли 1925 г. ито само въ 
най-оформенитЪ пжпки. Фигура 4 ни представпява 
разръзъ на една празцнина на пжпчица, въ която се по- 
мЪщаватъ малкитБ акарчета. Въ тая празднина се забелЪзватъ 
старитЪ женски, още живи, и снесенитЪ отъ тЪхъ яйца. 

За забелЪзване бЪше, че презъ 
време на наблюденията, нЪкои отъ 
образувалитЬ се подутости (пжпчици) 
изоставяха въ развитието си идаже 
преставаха да се развиватъ и изчез- 
ваха. Презъ пролЪтьта това беше 
обикновенно > явление. ПровЪренъ 
факта, оказа се, че малкитЪ акар- 
чета, неизвестно по какви причини, 
умираха и изчезваха отъ пжпкитЪ. 

Предполаггмъ, че 
следствие голЪмата 
влага и буйна веги- 
тация презъ настоя- 

щитЪ пролЪтни ме- 
сеци (априлъ, май и 
юни), малкитЬ акар- 
чета неуспЪваха да 
надвиятъ последната, 
парализираха се въ 
дейностьта си и уми- 
раха. Ако се окаже 
това > обстоятелство: 
вЪрно, би могло съ 
успъхъ да се изпол- 

зува за борба противъ тоя вреди- 
тель на сливовитБ дървета у насъ, 
като за цельта се употребятъ нъкои 
профилактични средства. 

Отъ изложеното до тукъ могатъ. 
да се направятъ следнитЪ заклю- 
чения : 

1 НапролЪть > сливовия акаръ 
(Ег. Поеосор!ез Ма!.) издебва благо- 
приятенъ моментъ, напуща зимнит5 
си резиденции и преминава по ци- 
катриситЬ на младитЬ лЪторасли. 
Тукъ пробива епидермиса на по- 

следнитБ и навлиза въ по-вътрешнитЪ тъкани, кждето, къмъ 
края на юни и началото на юли, снася яйцата си. 

2. ПървитЪ вредни последствия върху сливитЪ сж следствие 
атакитБ, които сливовия акаръ предприема по цикатриситЬ на 

Фиг. 4. 

Фиг. 3. 
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младитЬ лЪторасли и плодни пжпки, за да премине въ вът- 
решнитЪ тъкани на кората. Следствие на тия атаки, много лЪ- 
торасли и плодни пжпки закърнБватъ и исъхватъ. 

3. ПоследующитЪ вредни влияния се дължатъ на жизне- 
-"деятелностьта на сливовия акаръ въ вътрешнитЬ мезенхимни 
тъкани. Като резултатъ отъ това се появяватъ пжпчеститЬ 
образувания при основитЪ на лЪтораслитЪ, които сж патоло- 
гични явления. 

4. Благодарение прохладната и влажна тая прол ть, сли: 
вовия акаръ успъЪшно можа да се прехвърли върху новитЪ 
си мъстожителства и да атакува чувствително пжпкитЪ и лЪ- 
тораслитЬ. -- Буйната вегетация на сливитЬ обаче, отчасти 
ще може да парализира тЪхното зловредно влияние. 

Вейгад гиг Вюод1е дег РНашпепдашитШе (Егуор: 

тез Ноеосор?ез Ма). 

ооп Р. Пгепзку, зона. 

а тетпег АгБей „Епе Бе! ип5 уогкоттепде зспадИсне 
Сайт! Бе дез РПаштепьаштез > (Егуор ез Поеосор!ез Ма!) 
БпеБеп еде РипК!е пЬег даз |ГеБеп дег РП аиглепдайт!Ье 
посп ипдеЖагЬ, ме г. В. пЬег Фе Еп епипа дег СаПепЬИдип- 
деп, п мекспеп Фе Кепеп МПЬеп ууоппеп, пБег Фе Хей Дег 
ВедаНипа, дег ЕтаБаде и. 5. м. МИ дет 71е, Безнтпие Га!- 
заспеп ПБег Дезе Егадеп ги егкипдеп, уегюде сп 1п дет 
Нешпдаеп ЕгоБИпд ги уегвстедепеп 2ейеп Фе | еБепзаиззегип- 
деп Фезег СайтПБеп ипд зеШе д!еспге Нд епе Кейе пи Кго- 

„зКор!5сПег ВеоБас ипаеп пЬег ДезеБеп ап. п деп уогпедепдеп 
уопашНдеп Ми еПипаеп Бппае 1< пип Фе ЕгдеБпвзе Дезег Вео- 
Бас ипаеп Б5 Епде |ип! гиг Кепит!<. 

Маспдет Фе РНаигепдайт Ье (ЕгуорМез Поеосор!ез 
ГМЧа!.) Та Нгег СаПе аШсКИс! деп аглеп М/иЧег ПБегз!апдеп НаНе, 
епуас те зе 1 Бешпдеп ЕгоНПпа зспоп геср! обргейад аиз Шгег 
бе иттег. ОапКк дег хмаглеп УЛ Негопа иа Мопа! ЕеБгиаг маг 
зе 1п Козфепд! зспоп дата!5 11 ТаНаКей, аБег Копие зсПп пос 
псНЕ епспИеззеп, Шге МУ/оБпипаеп зспоп гп уепаззеп, |п Дег 

. Седепд уоп зор а пасе зсп Де ТайаКе!! Дезег МПЬе еБеп- 
Газ зепг Ро БетегКкБаг, зсроп Епде КРеБгиаг ипд АпТапа 
Магг. Негаш ка! |едосп еп зебг уегапдесвез ипд КО ез 

„ МеНег еп, даз Ь15 гот )иП аптей. Гезег Цпзапд Мей Де 
МПБе зодаг Ь5 п деп Ма! Нпеп 11 Шгет Мегзеск гигйсК. 

р. Мапгепд дез Мопаз Ма!, дег уйе БеКапп!, гесп! КОН! ипд 
| гедпепзсП маг, Коппйе Де РНаштпепдайтЬе Фе дагу/зсПеп уог- 
“ Коптепдеп зспбпеп Таде аизп еп ипд дгиррепмеве Фе Ап- 

6 
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за 5!еПеп Дег фипдеп ТпеБе БегаПеп. Седеп Епде Фезез Мо- 
паб5 паЦеп Газ! апе ЧайтпБеп Фе пецеп Моппр!а-е Безе + ипд 
пЪ1еп 1 Сгирреп уоп 2, 3 515 5 5шск пБег де Апза!7з#еПеп Дег 
|ипдеп ТпеБе уепе!! Еге ТайдКей апз. Ос! апдезетп! ап Фе 
пос! Е1зспеп Ссашсеп (На. 1.), зНеззеп че Шге К0ззейп Фе гатеп 
2еПеп дег | е егеп. Ез Пезз 9<П К!аг егкеппеп, Чазз зе, ип- 
гег И 2 уоп Шгеп Вашс ипд ВгозБог еп пи НШе Шгег 
оспуапге, Фе з1е зе! нуагк пасп гес #5 ипд пасп ИпКз Беледеп, 
чсп Бето еп, Фе дОппе Ердегп5 дег Кпде ги дигсрБойгеп 
ип зеБзЕ Апдигсигизс и 0р!еп, ига 11 Фе 1апегеп Мезепсруп- 
зси е еп ги дейапдеп. Мепп мг Фе Ерфегт5 1 Дезет Аи- 
депЬ сКе |о516зеп ипд г! дег Горе ПпешпЬ!сКеп, чуегдеп мг 
БетегКеп, дазз Фе п Сгирреп уоп 5-10 пф и диеп дейадепеп 
|ипдеп Сат БЬеп я<П дапг го! 14 уетайеп, обпе 1гдепд ете Ве- 
медипа ги гедеп. Пезез 54 Фе аПегег еп шпдмдиеп, ле!- 
спеп ез дейапа, апе НтЧегоззе 20 ПБегмпдеп ипд ишег Фе 
Кпде ги дейапдеп. Меше пфмдиеп, усп апззеп Пегкоттепа, 
дезеПеп с! ги Шпеп. Седеп Епде дез Мопав Ма! БаНеп Газ! 
аПе пи диеп Де Ердегтв разз!егв ипд магеп п Фе за Е0- 
Бгепдеп МезепсПутзс сеп дег Клде епдедгипаеп, пуогаш 
че зкп Шгег гег! Огепдеп ТайНдКей Нпдабеп. 

Мог апеп Опдаеп Бппд! даз ОигспЬойгеп дег пос фипдеп 
Ердеги!5 ипд даз ОигспКкпеспеп дег ипдеп МуБсреп пт Фе 
1ппегеп зсс еп дег Ктде, Де зо ипдетеп загКкеп х5спад!- 
дипдеп ап деп фипдеп ТпеБеп дег Ваите Пегуог. Мее Фезег 
ТпеБе ууигдеп дезсруасн! ипд уеггосКпейеп.”) Паз магеп Фе 
егз!еп зспадИсПеп МигКипаеп дег ТайдКей: дег РЙаштепда пт Беп. 

Масп дет Епдппдеп п Фе ппегеп з« «еп дег Кпде 
Бедтпеп Де СаПтПЬеп ете пос! гегз!бгепдеге Агьей. 51е за- 
идеп Фе |еБепззаНе Дег га еп МезепспутгеПеп аиз, ипд дигсй 
Шге ТайаКей ипд Педепуаг! Бедппеп Фе БепаспЬапеп 2еПеп 
сагк 20 миспегп ипд яЯ<П ги #ейеп, модигсп  раШо!од!5спе 
К!етпе оспууеПипаеп еп епеп. Пезе 72еПеп 9пд ап апдз пос 
сн огорнуПШна! На, гБег пт дег Годе тел че зсп ши АпШд- 
суап ипд гф еп я1сп. |п деп Но гаитеп 1ппегаЬ дег ДСаПеп 
Бейпдеп чсп Фе К!етаеп МИБсвеп. (На. 2). 

Пе ег еп СаПБИдипаеп уигдеп Епде Ма! ипд Асо апа 
дишт Бетегк!. Зе ууаспзеп зсппеП пасП ашззеп ап ипд Базеп 
Фе Ердегт!в ат. и о!де Фезез Апуасзепз р!а!2! Фе Ер!4ег- 
пи! аш, ипд ашЕ зо сПпе ММезе еп е! Де дедЕпее ЧаПе. |п 
дег Пее дег СаПе Бейпдеп ясп п дет ги! ДСапдеп уегзее- 
пеп Ной гашт Фе МПЬеп, дембНпи<! 5 -- 10 ап дег Ха. 

Педеп Епде )ип! хагеп Фе СаПеп Бегейз епдд На деБПде:. 
(На. 3). Се пдтлдиеп 1 т |ппегеп егпавтеп сп ш уегзагк еп 
Маззе. ММайгвспеп!сп Бегейееп зе зсП ашЕ Де ум спНдз е Та- 

+) Восне уегкаттепе ипд уеггосКпейе фипде ТпеБе ге14!#е 1сп 1п дег 
5Изипа дег Вшааг. Епото!од1зспеп Сезе!зспай ат 12. У. 1925. 



| 

4 83 

“ Накей Шгез ГеБепз уог: ацЕ Фе ЕтаМаде ит зИсПегипа Фдег 
Коп деп МаспКоттепзспаН, Ге егзеп аБде!ед еп Еег БеоБа- 

осщее 1 ат 5. )ип! 1925, ипд гмаг пи пп деп ат птезеп 
“ еплсКкеНеп СаПйеп. Ндиг 4 гед! депо Оигсрзсип!# дигсв деп 
Нойгашт дег СаПеп, п депеп Фе МИБеп зсп Бейпдеп. |п 
дезеп НоМраштеп луишгдеп Фе гНеп Ме Бспеп ипд Фе уоп 

“пеп аБдейефеп Нег Тез! дезйе. 

21 БетегКеп лаге пос, Чаз5 гиг Хе! дег ВеоБас ипаеп 
о етае уоп деп пешеп СаПеп ги уасрзеп аатвпеп ипд зсНйезз- 
“Исп  уегзсбуапдеп. Магепд дез ЕгШпдз маг Дезез епе 
. дембппИспе ЕгзсПетипа. Ве! дег Цпфегзисопа геде ез з1<П, 
дазз Кепе Сайт ИБспеп апз ипЬБеКкапоеп Огйпдеп аБз?агБеп 

“ипд аизв деп Сайеп уегзсууапдеп. | св пенте ап, Дда5з5 1п де 
„ дез загкеп МУуасрзитв дег РПапгеп ит Пешпдеп ЕгощаНг (Арг!, 
„Ма, )0п!) ез деп Кепеп МИБсвеп пс! деапд, Фе ОБегз агКе 
“ МедебаНоп 21 ип?!егдг!сКеп, зодазз Шге ТайаКей рагауз!еп! 
оше ип4 зе 50 гит Тоде уеги ей мигдеп. Каз з1сП фезез 
„ав пс иПа епмезеп зоШе, маге ез гбайс!, ФДезез ип Кагре 

. дедеп фезеп РПаицтепзспадипа егодгексп аизгип еп ипд ги 
Ффезет 2луесКе 1гдепд еп ргорпу!аКк зспез Ме! ги ег пдеп. 

| Виз аПеп ФДезеп Папедипдеп Кбппеп 15 1е! Годепде 
“бе Шззе дегодеп лмегдеп: 

| 1). Ге РНашпепдайт ре мапе! деп дайпзйдеп Х2ейрио(!# 
„ит Егощайг аБ, уег! 455! Шге УМ иеггездепг ипа мапдеп! ги Деп 
„Сса сеп дег фипдеп ТпеБе, догспЬБойгЕ Фезе ипд Кплеср!1п 
„Фе ппегеп 5 сеп Мое. 

2). Ге ег еп зспафИсПпеп Еодеп |аззеп з1<сП хуайгпебтеп 
„ дейедепШсп дег Впап!е, меспе Фе РПашпепдайт!Ьеп аш Фе 
„"Ссашсеп Ддег фипдеп ТпеБе ипегперптеп, ит п Фе ппегеп 

| 
и 

: остстеп дег Кпде епгидппдаеп. люде Фезег Апаг е уег- 

; 

ч. 

р 

„КШтптегп ме! ТлеБе ипд Егиф Кпозреп ипд госКпеп еп. 

3). Ге мейегеп зспафдИспеп М/ гКипдеп еп/з!епеп дигсй Фе 
„ТапаКей дег РНацпепдайтЬеп п деп 1ппегеп Мезепсрут- 
о зсикс еп. А5 Еоде ФДезег еп епеп ДСаПепЬПдипаеп ап Деп 
Апза!?5!еПеп дег |ипдеп ТпеБе, Фе епе райо!од5сПе ЕгзсПе!- 

„попа даг !еПеп. 

| 4) Папк дег КоШеп пид гедпепзспеп МНегопа 1т Пеппдеп 
 ЕгОцайг Копие Фе РНашпепдайт Бе егодгекп Фе пешеп 
“Моппр! аве Безтедеп ипд геср ЕБаг Фе Кпозреп ипд ТпеБе 
„ вспафдеп. Падедеп Копие Фе прр!де Медеканоп дег РНапгеп 
Темеве Фе зспадспе ТайдКей Фезег Пеге рагг!узтегеп. 
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Вейгад гиг ЕгЮогвсрипа дег Рагазйеп дег 

5спадИсНеп пзекеп п Вшаапеп. 

Иоп Р. Тзсвогбайлес,. 

Приносъ къмъ изучване паразититЬ на 

вреднитЪ насекоми въ България. 

Отъ П. Чорбаджиеве. 

Вв е: за посПп Кепе 5щшфеп ПБЬег де рагаз!зспеп 
пзекеп аипз деп огдпипдеп дег Нутепор“ега ипд дрега ац! деп 
оспадИсПеп пзеКеп зсиптагойхеп апаез#е!# могдеп. п деп АБйап- 
Я1ипаеп дег Бшдапзспеп Епюто!одеп геНеп ум г пиг Че о!депдеп 
Рагазйеп ап: Но! осгетпиз ПеЕегодаз!ег Пот. (сбпеш- 
тотдае), дейпдт уоп О. ЦоаКкипом а!5 Рагаг!# ап деп Гагуеп 
дег Вай мезре Гуда егу госерваа 1.; Еспупоту!а !ез5- 
5зеПаа ЕаБг. (Тас идае) ипд Ме! еогиз гиБепз Меез, 
(Вгасопдае), еп есКк! уоп О. Швспем а5 Рагазйеп ашЕ деп 
Кацреп уоп Догоив ииешег 1.; СпаБгосу из зр. (СПа!с141- 
дае) ипд Соейп?тит п!дег Мз. (Вгосопдае) дей шпдеп уоп 
А. К. ОгепомзК! а!5 РагазИеп ашЕ деп |ггуеп дег ЕПеде СЙЯ!о0- 
горз 1еаториз Мед. ипд пос 3 посп пс! Без тпиеп Вгасо- 
пде еБеп аз дейшпдеп уоп А. К. ОгепоузК! а!5 Рагазйеп аш 
деп Гагуеп дег ЕПеде | аз1оз! па с! пс! 1рез Мед. 

Майгепд дег Хайге 1923 ипд 1924 ПаБе 1сПп пеБеп Деп 
ГаБогаопзсПеп БеоБас ипдеп ап Деп уегзсПедепеп зспа- 
Яспеп |пзенеп по г аи Фе АшдаБе де еш, Шге > Ра- 
газйеп гп уепю!деп, 2и фезетп 7месКке ПаБе сп Де аш 
де ипдепеп ипуоПКоттепеп Еогтеп 15оПег! дейайеп, под Впеп 
Че пбидеп Ведпдипдеп дедеБеп, ит Фе Рагазйеп я«П еп! м!- 
сКетп 21 |аззеп. А15 Кезийа! Фезег Цп!егвиспипдеп ПаБе сп 
уее Рагазйеп ЕездезеШ, уоп депеп еп Те! зспоп Без топи! 
могдеп 158. Моп фДезеп Алеп кадеп ешде пиг Фе Депизпа- 
теп. Моп деп БезитпиЧеп Апеп дейпбгеп 13 п деп Тасидае 
(ОрЕ), 17 -- зпд Сйаседйае, 11 -- Вгасотдае ипд 14 -- 
Гсвпейтопйае (Нутеп). п дет Еодепдеп уеггесПоз |еПе 1сП 
Фезе Апеп пп! ешдеп ВетегКипдеп пи. 

Ге ВезНттипа его! де дигсп ОЕЕо зсйп п!десКпеср 1 
уоп ВапКепьшга (Нугепор!.), МиезеБесК уоп Мазситпаоп 
(Нутепор!.) ип4 К. Т. ЛМ еБЬег уоп И/азсилдоп (П1риега). 

Оеп оБепегмаптеп Сееп еп зргеспе 1<сп тепе Пегг спе 
ПалКЬагКей апцз. 

|. 

Е 

2", 2 
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ПИВПЕ Ке: 

Таститдае. 

Ес 1 потута Ееззе Пата ЕаБг. -- Моп деп ЕгдКоКопз 
дег Капреп уоп Адго! 15 #г? 1 с! Г., Фе п деп МешБегдеп 
1 дег ЧгодеБипа дег Зад! |езКомеб: ат 25, У. 1923. дезатте! 
могдеп зад, еглей 1<сп ат 20. МУ. ипЯ 10. МП. деззеБеп „айгез 
гме: УШсКке Е. Ееззе ага. 

5 игпъта а! уа НагНа. -- Мюейе Рирапеп ПаБе 1<сП апз 
еп егуаспзепеп Кацреп уоп Гутап! га Яд! зраг |. уот 
Поге Мепеп, (ВегитК Кагап!К) етайеп, ап5 месПеп Фе ЕПедеп 
ат ап апд Мопаб и! аиздезс Ор! за. 

бгиглга п! 91 со!а Томпз. -- Еп Ехепраг еглей 1<П 
ат 18. У1. 924, уоп дег Капре уопп Ма! асозо та пешз! г!а 
|, Фе пап 1 боНа Гапд 

СагсеШа ах! Е гопз МШ. -- 8 Рирапеп егмей сп Ап- 
Гапа )ип! уоп Капреп дег Епргосиз свгузоггвоеа |.., ацз депеп 
Епде Арп! дез о!депдеп даНгез Фе ЕПедеп апззс Преп, 

Сагсе па дпауа Мед.- Еп Ехетраг зсМорНе аг 
29. МУ. апз епег | агуе апв, уейсПпе ацз ешег аизаоетасзепеп 
Кацре Яез /.. д/зраг |, атпие, ипд ет апдегез зс 0рКе ат 9. МП. 
ацз епег |Гагуе апз, ме!сПе еБепа!з апз етпег аиздемасПзепеп 
Кацре уоп Маасозота пейзиа |. запптие, ипд ашсп пос! 
зепегзейз деп Вгасопд Арал!е!ез гибтгрез На! еп е. 

Геп! Па |1Ьа!г!з Рапг. - Еп Ехепр!аг егле! с 
„ уоп дег Капре уоп Ейргос“з свгузоггбоеа |. иа )ип 1923. 

Рногасега зр. - Еде Ехетр!аге зс ПрНеп ацз деп 
„ Сосопз Ддез Дорвугиз ри! |. (Нумтеп), дегеп АКеггашре 1<сП 
„ Ап апа ОКоБег 1923. п дег ПтдеБипд уоп Козтепа! Тапд ипд 
о уеспе ясп ит деп 15. Х. деззеБеп айгез п КоКопз игаБПде- 
„еп. Оаз Епцс 0рНеп дег Шедеп еюде 1 /шШ! опд Аидиз! 
. дез Годепдеп „агез. 

Ра! ез рау! да Мед.--Нп Ехетр!аг егле!й с. уоп Кац- 
„ реп уоп Ешргосиз сйкузоггйова 1, Де п зова ип Мопа! )ип! 
| дерлпдеп могдеп магеп. 

Таси! па |агуагит Г.--2ме! Ехепр!аге зспорНеп ап 
Е. МШ. 924. аиз деп Рирреп дез 5зсрпеНег таз 5рлона за!!- 
„с5 |. аи, Фе пп апз )апЬо! гидезап! магеп. 

Тгсно да? агапа! 5 ген. - Еп Ехетраг зс0рНе 
Сам 1. УП. 924, ацз епег Гагуе ац5, месПе апз ешпег аизае- 
“ масПзепеп Капре дез 7. драг |. аз дет ОПо“е Мегеп (Ве- 
„агк Кагапик) зЗагитие. 
1 бзагсорПпаца зр. зр. -- Хе! АПеп Фезег ЕПедеп еглей 
„кс уоп деп Рирреп дез Г. Фзраг 1., Фе ип Ооге Менеп (Ве- 
„ак Казапик) дейипдеп муогдеп чиагеп. Ге |Гагуеп зс прНеп 
| Апапа Очй 1925. ацз, еп К!етег Те! дег ЕПедеп етрирр!е я<? 



ЕЕ НЕЧИИ 

во 

5сроп п детзеБеп ооттег, айгепд Фе ОБпаеп т Арг!, Ма! 
ипд дип! дез Го депдеп „айпгез ю!д!еп. 

Оз сосраеГа еупспуте ае Ка. - Мее Ехегор- 
Гаге еглей 1 га доп! уоп деп Кашреп дез Нуропотеша та- 
Илейа 7. ипд Н. радеПа Г., Фе п деп Зафеп датЬо? ипд 
оПуеп дершпдеп лмогдеп уггеп. 

НУчмМаЕ 1чоар те еаае 

Сва стгагдае. 

Спа | съ Ропзсо!тотБет Ош. -- Епе Рирре егШе! 
сп уоп деп аипздемаснзепеп Капреп дез /.. д!зра аишз дет 
Попе ММегеп. Гезег Наш йа!ег зсШирве ап 10. МП. 1924. аи, 

Спа! с1з г! пи а |. - Мее Рирре егмей <сп уоп 
деп аиздемасвзепеп Капреп ипд уоп деп Рирреп дез /.. 4/5- 
раг, Фе пп Оопе ММетгеп дейипдеп могдеп магеп. Еп Те! дег 
Спас деп зс пре зсроп 1 Зий 515 ОК!оБег деззеБеп айгез 
аиз, Мавгепд Ф.: ПЬпдеп 1т Ма! ипд Апапд „оп! дез Го депдеп 
Зайгез од#еп. 

5упготазр!в зр. -- | с Гапд фДезе Агр паша ап Деп 
ипег с. гиршозиз Кай. (Со!.) |етдепдеп ТеПеп дег ОБзЗБдите 
т Ко епд! ипд ЗПуеп. 

Маподоп!о тт егиз аегешцз Мак. -- Хе! Ехегор!аге 
егле!# сп уоп етпег Кацре дез Ейргосиз свгузоггвоеа 1.., Де 
1 ооба деРипдеп ууогдеп маг. 

Еицгу опа сгазз! пешцга Азпт. - Мее Ехетр!аге 
еглей сп уоп деп АдепаБзсип еп дег 2уебвсНКеп ашз К05- 
гепд! Фе ап деп 5рика ег Зсой ив гиошозиз Кай егКгаппК! 
уагеп. 

Епгу опа зр. -- Енде Ехепраге еглей 1<П уоп Деп 
уегпо! еп КеБепз сКеп аиз Резс ега, мекпе Фе агуеп Дез 
Оесат виз реПисепз 5сор. (Огшор!,) еп! ейеп. 

Си! горасйуз со!оп Поп. -- Шезе Ап Еапд сп Ваиш- 
Ва 1 АпЕапа )ип! ап деп з#аттеп ипд деп айегеп Аз!еп Дег 
Ар еБаите аиз „апЬо! Фе ап 5соуз5 та! Веснз!. (Со!.) 
1едееп. | еглей Шп ашс пп уегзстедепеп Мопаап уоп деп 
АБзспп еп дег 2ле!зспКеп, РАгаспе ипд АрпКозепЬдаштеп аишз 
ЗПуеп, ЗЖага-бадога пид Козепд!, мекспе ап Зсод”йшз гщои- 
Гозиз Кай. ипд 5с. атуодаи Пиег. (Со!.) |еде?еп. 

Р|атудегиз зсо!у#? Азит. -- 1сБ Еапд Еп Пашва 1п 
дгоззеп Мепдеп пп деп Еги таз -< ипд зоттегв попа!еп ап 
деп ашз уегзвстедепеп Огвспавеп дез Гапдез з!атгтепдеп 
ОБзаштеп, месПе ап 5с. гцри/озиз |еде еп. 

Крар!Нт е!из гаси!а из МаК. -- сп егмей Бп 
аисП уоп деп ачз Кофепди, Тзс грап ипд 5Пуеп зтаттепдеп 
ОбзраштаБзсип! еп, мексПпе уоп деп Гагуеп уоп с. гиршозиз 
Пенпдезис!! магеп, 1 

4 

и 
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КораНсиз апейиз. Топ. -- Еп Ехетр!аг еглшей 
сп ап5 деп Сапдеп паепдепез МадеШо!2ЬогКепкаегв ацз Ддегп 
РитпдаеБтгае. 

Са! о!|ассиз сега! е ае Азпт. - Епе Мепде уоп 
Ехетпшагеп епвс 0рНеп зсН уоп Деп Ма!5КОгпегп ап5 дет 
Веггк Огсратше, Тгоап, Тейемеп, /аБапИга ипд ГиКоуй, мексНе 
уоп деп Капреп дез зсптеНегтпдз ЗПойога сегейейПа ОПу. 
Нелтдезис ! ммагеп. 

Ргегота!из зр. -- св елен, е де Ехетр!аге ацз 
деп ап РШуорепез сва|соргарвиз Г. (Со!.) |ейепдеп ТеПеп дег 
Рсеа ехсе!5а апз М/Шозсна -- ипд Рипдеб ае. 

Ръего та! из уаг!аБ! 15 Как, -- Еп ехепраг еглей 
КН апз дег Капре дез Пуропотеша тайпеПа 7. аиз боа. 

Р:егота! из зр. -- Етае Ехетраге ег ей 1<Н аиз деп 
Гагуеп уоп Вгисйиз |епиз Вой. (Со!.), меспе Фе Ципзеп 1 
Задоуо Пеппдезис! НаНеп. 

Те! газ! 1 сПНиз сгазз! пегу!з8 Топ. -- Ее Мепде 
уоп Ехетрагеп еглей 1<П аипз деп Кацреп уоп Нуропотеша 
тайпеЦа 2. ипд Н. радеПа 1., меспе пп дег ЦпдеБипд уоп 
УПуеп ипд ЗатЬо! дейпдеп ууогдеп ууагеп. МайгзспешсН уег- 
Иидеп ФДезег Рагаз! Фе Маззепегвспепипа дег МоНе. 

Е |азт и5 зр. -- Оге Ехепр!аге ег ей 1<сп еБепзо апз 
деп Капреп уоп Я. тайпеПо ациз зоа. 

Еп! едоп соп! ! п!з Ка. - сн еглей Ша Ваша ш 
деп Его пазтопавеп ап деп уоп 5с. гиршозиз |едепдеп 
Тейеп дег ОБзБаште 1 Козепа!. 

Вгасошадае. 

Есрпу! из ессор:одаз #г1 Ва. -- Енде ехепр!аге 
ег ей 1сПп аиз деп АБзспо еп ешез 7уевспКепБаштез аиз 
Косвепа!, мексне уоп с. гиощозиз Пенлдезис Е хмагеп. 

ора! 1из зр. -- Моп Фезег Аг! егле! 1<П Ехегораге ап5 
деп АБзсипеп уоп Рсеа ехсе!5а апз М/ПозсПадебгае, ме!сНе 
усп РПуорепез свасоргарвиз 1. Ненпдезис!! ммагеп. 

СоепорасПуз Паг! 1а!! Ка. -- |сП еглей Шп иа : 
уоп деп ап РШуогелез сва!соргарвиз |еепдеп Рсеа ехсеза “ 
аиз М/ПозсПпадеБае. . 

о1да!рНиз Гагта! 15 Кат. -- Епе Мепае уоп ехеш- 
рагеп еглей 1<П апз деп Гагуеп дез Вгисйиз Ген! з Вон. (Со!.), 
меспе Де Шпзеп Бе! Задоуо ПеипдезисП! ПаНеп. 

М1сгор И Ецв зога Трез Меез. - Еп Ехетраг ефрирр!#е 
я ат 22.УП, Деззеп Гагуеп ПаБеп Шгеп Цгвргипд уоп епег 
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Кацре уоп Асгопусва рз! Г., Фе п дег ЦтдеБипа уоп ЗоНа 
де ипдеп маг. 

Арап! е! ез сопаез! ив Меез. -- Мее Ехетраге ег- 
мей сп Ап!апдз Зип! ацпз деп Кашреп уоп Дого!з вс! 1... 
Фе 1п деп Мепдапеп уоп |езКоуе!г дебшпдеп могдеп уагеп, 
Еп дгоззег Ргогепва Фезег Кашреп агеп уоп деп Гагуеп 
Фезез Вгасоп!з егКгапК!. 

Арап!е! ез у! Е г! репп! 5 На!. -- Еп Бедешепдеп Те! 
уоп дапг фипдеп Кашреп дез Гутаптпиа фзраг пп дег Цтде- 
Бипа уоп Попе Мегеп ууигдеп уоп деп Пагуеп Фезез Вгасо- 
п9з Пеппдезис ! лмогдеп. Пе падоогт ешрирре с аго 
15--20. МУ. | 

Арап! е! е5 пе!апозсе! из Ка! г. -- |сп БезИге Ехеп- 
раге аиз деп фипдеп Кацпреп уоп 1. враг ацз дег ЦпдеБчпа 
уоп Фег Зад Киззе, Оаз Аиззс 0рЕеп еггоа!е пп дег глуейеп 
На е дез Мопа!ез Ма!. 

Арап!е! ез ги Бг?рез На!. -- Мее Ехетпраге егл ей 
сп ат 3. У. 924. аз епег зспоп апздемасПзепеп Капре уоп 
Маасозота пеиз"а, есе сп пп дег ЦтдеБипд уоп 50- 
На Еапа. 

Ме! еогиз Тиг! диз Коше.--<п Без ге уейе Ехетр!аге 
ацз деп Кацреп уоп Сагай та ехгоиа Н6. зиз КазапИК ипд ач5 
деп Кацреп уоп До7о в ис, мекпе п деп Метпдапеп уоп 
ГезКоме де йпдеп лмогдеп уагеп 

МтсгоБгасоп НеБеог Зау. -- Мейе Ехетр!аге еглей 
с. 1тп Мопа!е Бер епЬег ипд ОКЖюоБег ацз деп Кацреп уоп 
Ервезиа ейшеПа НЬ., мексПе деп епдейадепеп ТаБак 1п деп 
Уафеп бспитеп ипд зФапитаКа пЬегйе!еп. 

Гейпецтотдае. 

Рпнаео депез Еи!|уага?в Сг. -- Мее Ехетр!аге еп!- 
рирр!еп сп пг иа доп ап деп НМуролотеша тапеПа Фе 
1 ацз Крзепа! дезаттей: ПаБе. 

Нет | Ее!ез Ги! утрез Ог. -- Ме!е Ехетраге ег ей 
сн Ап апаз доп! ацз деп Капреп дез Аро а сгааер! |. уоп 
б5опа. 

Ер! та | ез маси! а ог ЕаБг. -- Моп Фезег Аг! егле! 
1 пт дег глмейеп На Не дез Мопав Ма! уейе Ехетпраге уоп 
деп Кацреп дез То х ой!дапа |. ашз Киззе. 

Р 1 тр!а а егпапвз Ог. | сп е ей ит Ма! уейе Ехеш- 
раге ашз деп Капреп уоп Нуропотеша та ИпеПа аиз задоуо 
ипд уоп ЕйргосиИз сй узоггвоеа аицз б5оНа. 

Р| тпр!а ротогит Ка, -- Ешде Ехепраге епфрир- 
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реп зсп Ап!апаз Ма! уоп Пагуеп Ддег Кайег ДАюйопотиз ро- 
тогат |, меспе п дег ЦтдеБипа уоп ЗПуеп ипд 1п задоуо 

о дебипдеп змогдеп лмагеп. 

Ор!Топ оБзсигиз ЕаБг. -- ле! Ехепр!аге егле! 
сп апз деп ЕгдКоКопз уоп Арго ийис? 1. Пе Капреп Дез 
е еп зпд пп деп ММепдапеп уоп ГезКотей дегипдеп ууогдеп; 
че спгузаПфепеп ап Епде дез Мопак Ма. Пе Рагазйеп 
зсп0рНеп ат 25, Ма! Го!депдеп „айгез апз. 

Сатрор!ех зр. -- Хе! Ехепраге е Ме! сп аиз Деп 
Кацреп уоп Нуропотеша тайпеПа мапгепд дег гуейеп Нане 
дез Мопаб )ип! аиз ЗПуеп. 

Но! осгетпиз со! Нигпа 5 Но! па. --М1е!е Ехегор!аге 
еглей 1сП уоп деп АНеггашреп дез Хорйвугиз ри! |. Зе ла- 
геп пп дег ЦгдеБипд уоп Коз#епд! дершпдеп ипд БПдейеп Шге 
КоКопз п дез гуейеп НаНе Ддез Мопак ОК! оБег 1923. 

МезосПогив зр. -- сп ег ей уоп деп Капреп дез Нуро- 
лотеша та пеЦа аиз дапЬо! еп Ехетр!аг МезосПогиз, деззеп 
Агпаттеп пс Е Безитп! уогдеп Кбпп!е. 

Ехосниз дагау!рез Сгау. - Моп Фезег Аг! еге!! 
св еБепзо пп )ип! ешде Ехетр!аге аиз деп Кашреп уоп Р/у- 
ропотеша таИипеПа, Де 1п датЬо! дейипдеп могдеп лмагеп. 

СПог! пешз сг! <Еа ог Сг. -- |сП еглей енде Ехепш- 
раге еБепзо и )ип! ацз деп Капреп дегвеБеп АгЬ, ме!сПе 1п 
Кочепа! дейипдеп уогдеп ууагеп. 

: А пЬ|у! еГез д1з раг!з Рода. -- 7ме! паппШспе Ехеп- 
раге зсп0р еп ап 3 ипд 5 и уоп деп Кацреп дез /.. д/зраг 
ацз, ме!спе 1гп )ип! деззеБеп Чайгез 1п Ооме Мекеп де?цп- 
деп зуогдеп уагеп. 

| Ер!игиус 1 пач! 8 1 Еог Зсор. -- Еп Ехетраг зс аре 
с аиз епег Кашре уоп То” х и" 4апа |.. аи, дезаттей! уоп ОБ- 
газгоу Гас ИКк Бе! Киззе, 
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Единъ малъкъ приносъ къмъ октопаразитнати 
фиуна на бозайницитЪ (Миттаи), срещищи со 

въ ДИВО състояние въ България, 
Отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 

Еш котег Вейнид гиг Дрнопиреголешии опиоог 
п Вшфимоп оПбоокоттепвог йофНето. 

уоп Ог. му. Вигезс. 

Въ желанието си сбиркитЬ на Царската Ентомологична 
Станция да съдържатъ представители отъ всички разреди и 
семейства на голБмия класъ „)пзес а, азъ още презъ 1914 год. 
се заловихъ да съставямъ и една сбирка отъ паразити, които 
се срещатъ по бозайницитЪ въ България. Съставянето на. по- 
добна една сбирка среща доста мжчнотии поради обстоятел- 
телството, че въ ржцетЬ на ентомолога не така лесно попа- 
датъ самитЬ бозайници, по които той трЪбва да търси инте- 
ресуващитЪ го паразити. Поради близостьта ми до Царската 
Зоологическа Градина и до препараторската лабаратория на 
Царския Естествено-Исторически Музей, една отъ главнитБ 
мжчнотии бЪ премахната, тъй като въ тия учреждения доста 
начесто попадатъ живи бозайници. Това последното обстоя- 
телство е особенно важно, тъй като следъ смъртьта на бозай- 
ника, при неговото истиване, паразититБ, срещащи се по по- 
върхностьта на тЪлото му, го напускатъ и затова не могатъ 
да бждатъ намБрени по мъртвото животно. Особено това 
важи за бълхигЬ (АрНапрега), които напускатъ гостоприем-: 
ника веднага (1 до 5 митути) следъ неговата смърть. А това 
извънредно много затруднява тЪхното намиране и събиране. 

Методътъ, който въ случая трЪбва да се приложи, е след- 
ния: застреляниятъ бозайникъ веднага следъ смъртьта му 
трЪбва да се постави въ торба, направена отъ плътно бЪло 
хасе. Цомъ бозайника почне да истива, бълхитЪ го напускатъ 
и се покатерватъ по бЪлитЬ стени на торбата. Понеже тия 
паразити сж черни и желто-кафяви, то тЪ ясно личатъ върху 
бЪлото хасе и лесно могатъ да се ловятъ отъ тамъ било на- 
право въ епруветка, било съ пръсти, или съ мека пинсетка. 
Въ продължение на 1--5 часа, споредъ голЪмината на бозай- 
ника, той бива напуснатъ отъ всичкитЪ си бълхи. Понеже 
почти всЪки бозайникъ има свои специфични видове бълхи, 
затова събранитЪ такива стъ разни животни трЪбва да се 
поставятъ въ отдЪлни епруветки, напълнени съ 75 процентовъ. 
спиртъ. На поставения въ епруветката етикетъ непременно 
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трЪбва да се отбележи името на бозайника, кждЪ и кога е 
убитъ. Ако се открие легловището на животното, добре е да 
се поставятъ въ бЪли торби и намиращитЪ се въ тЪхъ пос- 
тилки отъ сламки, косми, шума и пр., въ които се криятъ 
бълхит+. | 

Бълхи се срещатъ и въ гнЪздата на птици. Такива на- 
мЪрени гнЪзда трЪбва сжщо така да се затварятъ въ каза- 
нитЬ платнени торби и да се държатъ тамъ по нЪколко сед- 
мици, за да се доразвиятъ намиращитБ се въ тЪхъ ларви отъ 
бълхи. СамитЪ гнЪзда е добре да се намокрятъ стъ време на 
време съ малко вода. 

ДребнитЪ бозайници е най-добре да се ловятъ съ раз- 
нитЪ видове капани, съ. които се ловятъ напримъръ домаш- 
нитЪ мишки и плъхове. УловенитЪ живи такива се хвърлятъ 
направо отъ капана въ платнената торба; тя бързо се за- 
тваря и се ударя нЪколко пжти о земята. Отъ такива, макаръ 
и леки удари, дребнитЪ бозайници, затворени въ торбата, осо- 
бено мишкитЬ, ровкитЪ, картицитЬ, реавкитЬ, мнсго лесно 
умиратъ. 

Голбмо поощрение за събиране на паразити по разнитЪ 
животни получихъ отъ английския паразитологъ К. Гогдап отъ 
Тоооаса! Мизешт въ Та (Епдапд). Той ми изпрати и раз- 
ни видове капани за ловече на бозайници и извърши опре- 
дБлението на всички уловени отъ мене бълхи. Длъжность ми 
е да му изкажа тука моята сърдечна благодарность. 

Понеже за паразититЬ, срещащи, се по нашитЪ бозай- 
ници, не се е знаело до сега нищо, а отъ цруга страна, по- 
неже познаването на бълхитЬ е отъ значение за медицината, 
понеже сж преносвачи на разни заразни болести, то мисля, 
че не е безъ полза да дамъ тука списъка на констатиранитЪ 
отъ мене бълхи съ точно означение върху кой гостоприем- 
никъ сж намЪрени. 

КонстатиранитБ отъ мене до сега бълхи--АрПап! р!ега 
принадлежатъ на 12 видове, числяши се къмъ четиритЪхъ 
фамилии на тоя разредъ, а именно: РиПс1аае, |5сппоруШадае, 
СфепорзуШдае и НузиспорзуШдае. 

Ру йзтейПиз рирзгеЦиз Зсвгев. (припъпъ), уловенъ въ. 
пещерата „Гемната дупка“ при гара Лакатникъ въ Искър-. 
ското дефиле на 3. 11. 1912 год. По него намврени: 2 женски 
екземпляра Мус!ег!дорз! Па ецзагса ецзагса Патр (Г. 
2 женски |зсПппорзу Пиз ос ас! епиз Ко!еп. 

Регур!з!ез5 посиша бсйгев. (прилепъ), уловенъ въ хра- 
лупа на старо дърво при с. Садово -- Пловдивско. По него 
намБренъ единъ женски екземпляръ 15 сппорзуШиз е!|оп- 
да из хзсгеБ. 

Сатв ошрез 1. (лисица), убита въ Кричимската курия 
при Пловдивъ на 28. |. 1921 и друга, убита при с. Владая по за- 
паднитЪ склонове на Витоша планина. И по двата екземпляра 



с: 

множество бълхи отъ вида | г! спорзуПа а!оБ!серз 
ТазсйепЬ. | 

Хогех агапеиз 1. (землеровка), уловена въ Чамъ Курия 
на 31. УП. 1924. По нея намърени 2 екземпляра Погаорзу Па 
дазуспетиз Ко! П5. 

Муохиз 01/з 1.. (сахеръ), уловенъ въ Чамъ Курия на 
2 УШ. 1924. По него намБренъ единъ екземпляръ Сега- 
горПпу | ив зс!игогит уосПгап К. 

ЕПотуз дгуаз Хсвг. (реавка). Единъ екземпляръ уловенъ 
въ Чамъ Курия на 16. УШ. 1924. По него констатирани бълхи, 
принадлежащи на вида Сега! орпуШиз зс! цгогиуип 
б5спгапкК. 

Ето0т! р1агейшз Хсйгей., шесть екземпляра, уловени 
съ капанъ въ Чамъ курия на 1--15 августъ 1924 год. По тЪхъ 
намБрени 12 бълхи, принадлежащи навида СЕепор! На! пиз 
сигоцв 1. е: К. и 5 на вида Сега! орПу из ЕогБтаня 
Ко! г. 

Миз зугоайсиз 1., (горска мишка), по 2 екземпляра, уло- 
вени въ Чамъ Курия на 6. УШ. 1924 на височина 1300 м., 
констатирани следнитЬ бълхи: 4 Сега орпуШиз ЕигЬ!- 
диз Ко 5, 2 Нузг! спорзу Па |Та1рае Сог!ез, 
18 СъепорП + На | пиз сигоцз |. е: К. 

Мсгошз зи вегапейиз Зе! уз. Върху 3 екземпляра, уловени 
въ Чамъ Курия на 8--10. У1!. 1924, констатирани следнитЪ ви- 
дове бълхи: 24 Сега! орпуШиз игЬ!диз Ко! П5., 
30 Сепор!Е На! пиз ецгоицз |. е К., 4 Пога:орзу Па 
дазуспетиз Ко! 5, 1 | ер! орзу Па Га!ах КоШв. и 
1 Кной! порзу Па зрес. 

Миз гаНиз аехапаттиз Сео/ г. (пълхъ), уловенъ въ Со- 
фия на 6. Х. 1920. По него констатирани бълхи отъ вида | ер- 
ГорзуПа тизси!! Опаег. 

Сткешз трисапз пешот Мйгр. (черногръдъ хомякъ). 
По него намЪрена бълхата С! епорП!Па| пиз азз! т!- 
1з ТазсНепЬ,. 

Настоящата книга |! отъ Известията на Българск. Ентом. 
Дружество е редактирана отъ Д-ръ Ив. Бурешъ, П. Чорба- 
джиевъ и П. ДрЪнски. Печатането й е привършено на 
15 Юлий 1925 год. 
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